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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Projekt diplomové práce 

 

 

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno studenta:  Bc. Iva Kratochvílová 

Osobní číslo:   88933607 

Ročník imatrikulace:  2013 

 

Název diplomové práce:  

Týmová spolupráce na psychosomatických klinikách v Bavorsku: inspirace pro rozvoj 

managementu v psychosomatické medicíně v ČR 

 

Cílem této diplomové práce je zaměřit se na způsob, jakým je realizována a řízena týmová 

spolupráce na psychosomatických klinikách v Bavorsku. Psychosomatická medicína má 

totiž v Německu dlouholetou tradici a prostředí této země se nyní stává v oboru 

psychosomatiky vzorem pro zbytek Evropy (Ameloh a další, 2013). Podle tvrzení předních 

psychosomatických lékařů, mezi nimi např. Prof. Dr. Thomase Loewa (2014), je právě 

Bavorsko i v rámci Německa zemí, kde je psychosomatická péče realizována velmi 

efektivně. Svá tvrzení Dr. Loew dokládá statistickými údaji národních a evropských studií. 

Psychosomatickou péči v Německu i u nás dosud zajišťují týmy specializovaných lékařů a 

dalších terapeutů, jejich struktura a řízení jsou však různé, stejně tak i efektivita týmové 

spolupráce.  

Ve své práci prozkoumám oblast Bavorska a pokusím se propojit realizovanou praxi s teorií 

vedení týmu. Např. Plamínek (2009, s. 88) uvádí, že týmové řízení a spolupráce jsou formou 

vedení, která umožňuje orientaci na péči o lidi i dosahovaný výkon. Tento pohled se ve 

zdravotnictví možná právě proto uplatňuje velmi často. Také v psychosomatice je zatím 

tendence k týmovému řízení a organizaci práce. Díky komplexnímu přístupu k pacientům je 

zde kladen důraz na efektivitu zdravotní péče a dobrý výkon týmu odborníků. V současné 

době, kdy i u nás se psychosomatika jako obor rozvíjí a utváří se její stabilní koncepce, 

považuji za důležité věnovat se tématu řízení v psychosomatice a inspirovat se již zavedeným 

systémem. 

Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce bude zaměřena 

na charakteristiku týmu, týmové spolupráce a jejího řízení. Zahrnuta budou i specifika řízení 
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týmů ve zdravotnictví a v psychosomatice. Dále teoretická část také pojedná o legislativním 

zakotvení psychosomatické medicíny v SRN a ČR. 

Výzkumná část práce bude zjišťovat, jak jsou organizovány a řízeny týmy na 

psychosomatických klinikách v Bavorsku, jak je koncipována jejich týmová spolupráce se 

zaměřením na zjištění struktury týmů, týmového uspořádání a způsobu vedení multioborové 

komunikace a kooperace. Cílem bude popsat realizaci těchto jevů na bavorských 

psychosomatických klinikách a vytvořit přehled specifik týmové práce, která ovlivňují 

koncepci psychosomatiky a do jisté míry mohou ovlivňovat charakter jejího řízení. Výzkum 

bude realizován formou deskriptivní kvalitativní studie. Jako metoda sběru dat budou 

využity strukturované rozhovory realizované korespondenčně či osobně na vybraných 

bavorských psychosomatických klinikách. 
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Příloha č. 2 – Otázky strukturovaného písemného rozhovoru (dotazníku) 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení 

psychosomatických pacientů za týmovou?  

 Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá 

v týmu? Která část spolupráce se týmu netýká? 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty?  

3. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště?  

4. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie?  

5. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu?  

 

6. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovním 

společenství? Mají společný cíl, naladění či společný jazyk?  

7. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké?  

8. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora?  

9. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy 

(case management?  

10. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí?  

11. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či 

terapeuty? Jak pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

 

12. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta?  

13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 
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Příloha č. 3 – Webový formulář v NJ 
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Příloha č. 4 – Analýza dat 

1. Považujete veškerou spolupráci odborníků při ošetřování psychosomatických 

pacientů za týmovou? - 7x ano 

Jaká část v procentech se odehrává v týmu a jaká ne? Proč? 

 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, Úplně otázce 

nerozumím. V ošetřujícím 

týmu (porady atd.) se 

odehrává asi 10 %, znovu 

10% interdisciplinárně 

(péče, terapeuti, lékaři, 

kreativní terapeuti, sociální 

služby) 

Ošetřující tým, porady, 

interdisciplinární péče 

Interdisciplinarita 

Týmová spolupráce 

B, cca 50 - 70% v týmu, 

přičemž ovšem zčásti v 

čistě koterapeutickém 

týmu. Cca 20-30 % v týmu 

s psychology a lékaři. 

Zbytek pracovního času se 

ovšem také diskutuje v 

rámci týmu. 

Práce v týmu, 

koterapeutický tým, tým 

psychologů a lékařů, 

diskuse v týmu 

Týmová spolupráce 

koterapie 

Interdisciplinarita 

Komunikace v týmu 

C, Psychoterapie se v týmu 

neuskutečňuje - všechny 

ostatní formy péče ano (s 

různým zaměřením u 

každé z jednotlivých 

profesních skupin). 

Medicínská pečovatelská 

opatření jsou prováděna 

výhradně dětskými 

zdravotními sestrami, 

eventuálně žákyněmi nebo 

lékařkami. Vyučování 

pacientů se koná 

dopoledne s učiteli ze 

Školy pro nemocné, 

zkušenostně-pedagogicky 

orientovaný program 

volného času se odehrává s 

pedagogy, sestrami a 

terapeutkami. 

Psychoterapie mimo 

tým, ostatní formy péče 

v týmu, profesní 

skupiny, medicínská 

péče, zdravotní sestry, 

žákyně, lékařky, výuka 

pacientů, učitelé, 

pedagogicky orientovaný 

program 

Individuální 

psychoterapeutická činnost 

Týmová spolupráce 

Interdisciplinarita 

Medicína 

pedagogie 

D, nemohu porozumět 

otázce 

-  
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E, Péče je koterapeuticky 

rozdělena na příjmové a 

indikační skupiny. 

Pečovatelé provádějí 

samostatně relaxační 

metody ve skupině 

(progresivní svalová 

relaxace, cvičení 

pozornosti, meditace). K 

tomu pečovatelé vedou 

podpůrné, průvodní 

rozhovory s pacientem a 

nacvičují stabilizační 

techniky. Přijímají 

pacienta úplně samostatně 

a vedou s ním také 

samostatně propouštěcí 

pohovor. To znamená, že 

60 % se odehrává 

samostatně. Tyto 

záležitosti se poté 

komunikují v týmu. 

Koterapeutické skupiny 

pro příjem a indikaci 

pacientů, péče, 

skupinová relaxace, 

podpůrné průvodní 

rozhovory s pacienty, 

stabilizační techniky, 

samostatnost pacienta, 

příjem a propuštění 

pacienta, samostatná 

práce, komunikace 

v týmu 

Týmová koterapeutická 

spolupráce 

Terapeutické paradigma práce 

s tělem 

Společný koncept/přístup  

Komunikace v týmu 

Individuální práce 

Práce v týmu 

F, Týmová zasedání se 

konají týdně 2x po 2 

hodiny, k tomu je 1 hodina 

případové supervize, 

externí týmová supervize 

1x za kvartál, to znamená, 

že 15% se odehrává jako 

přímo týmová práce. 

Interdisciplinární výměna 

informací se koná na denní 

bázi neformálně. 

Individuální a skupinové 

terapie nejsou podle 

našeho porozumění přímou 

týmovou prací. 

Týmová zasedání, 

případové supervize, 

týmová supervize, 

týmová spolupráce, 

interdisciplinární 

výměna informací, 

každodennost, 

neformálnost, terapie 

mimo tým 

Komunikace v týmu 

Interdisciplinarita 

Neformální komunikace 

Individuální práce 

G, Cca 50 % práce je 

týmovou spoluprací a 

vzájemné domlouvání a 

různé pracovní skupiny 

jsou důležité pro péči o 

pacienty, abychom 

nepřehlédly žádné 

“štěpení” či pacientovu 

dynamiku. 

Týmová spolupráce, 

vzájemné domlouvání, 

pracovní skupiny pro 

péči o pacienty, tým jako 

pole pro pacientovu 

dynamiku 

Týmová práce 

Komunikace 

Struktura týmu pro péči o 

pacienty 

Týmové terapeutické 

paradigma 

 

2. Kteří odborníci patří k vašemu týmu pro psychosomatickou péči? 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 
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(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, praktikanti, žáci 

ošetřovatelství, 

ošetřovatelé, odborníci ve 

zdravotní péči 

Ošetřovatelství, odborná 

zdravotní péče, praxe pro 

studenty 

Týmová práce 

B, ošetřovatelé a zdravotní 

sestry se speciálním 

terapeutickým 

behaviorálním vzděláním, 

velká část také 

s odborných vzděláním 

v psychiatrické péči 

Terapeutické 

behaviorální vzdělání 

zdravotních sester, 

psychiatrické vzdělání 

zdravotních sester 

Týmové terapeutické 

paradigma 

Interdisciplinarita 

Týmová práce 

 

C, 2 psycholožky 

(s aprobací 

v psychoterapii), 1 

diplomované pedagožka se 

vzděláním v terapii dětí a 

mladistvých, 3 dětské 

zdravotní sestry, 1 sociální 

pedagožka, 2 zdravotní 

sestry žákyně, zpravidla 2-

3 praktikantky, 1 výživová 

poradkyně, 1 

arteterapeutka (doplácí 

se), 1 staniční lékařka, 1 

pediatra jako vrchní 

lékařka (na hodinu), další 

„funkční“ terapeuti 

(fyzioterapie, ergoterapie, 

logopedie) jsou k dispozici 

dle potřeby 

Pedagogicko-

psychologické zaměření, 

psychoterapie, zdravotní 

ošetřovatelství, výživové 

poradenství, kreativní 

terapie, pediatrie, 

somatická terapie (fyzio, 

ergo), logopedie, potřeby 

pacientů, praxe pro 

studenty 

Interdisciplinarita 

Koncept pro potřeby pacientů 

Týmová práce 

 

D, „Máte na mysli 

„psychosomatickou 

psychoterapii“? 

K terapeutickému týmu 

patří: lékaři, 

psychologové, kreativní 

terapeuti, odborní 

ošetřovatelé 

Psychosomatická 

psychoterapie, 

terapeutický tým 

Interdisciplinarita 

Týmová práce 

Terapeutické paradigma 

 

E, Všechny ošetřující 

síly/složky týmu jsou 

prozkoušení zdravotníci a 

ošetřovatelé. Dodatečná 

vzdělání: odborný terapeut 

pro psychická 

onemocnění, terapeut 

praktikující meditace a 

relaxace, hypnosystemické 

vedení rozhovoru 

Zdravotní a 

ošetřovatelské aprobace, 

dodatečná specializovaná 

vzdělání ve speciálních 

terapeutických metodách 

a přístupech, meditace, 

relaxace, 

hypnosystemický přístup 

Terapeutické paradigma 

Interdisciplinarita 

Týmová práce 
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(Společnost Miltona 

Ericksona) 

F, vrchní lékař, lékaři, 

psychologové, sociální 

pracovník, ošetřovatelské 

koterapie, spolupracovník 

pro fyzioterapii 

Lékařství, psychologie, 

sociální práce, 

ošetřovatelská koterapie, 

fyzioterapie 

Interdisciplinarita 

Koterapie 

Terapeutické paradigma 

Týmová práce 

 

G, zdravotní sestry, 

odborná péče, mimo jiné 

ošetřovatelské profese 

(péče o seniory) 

Zdravotní péče, 

ošetřovatelství 

Týmová práce 

 

 

3. Existuje ve vašem týmu nějaká struktura/hierarchie? (Mátě nějaké podtýmy?) 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, Jsou zde malé týmy 

(terapeuti vedoucí případ, 

primární péče, sociální 

služba) stejně tak podtýmy, 

které se vztahují k 

plánování, když je to 

potřebné 

Malé týmy, případoví 

terapeuti, primární péče, 

sociální služba, 

podtýmy, plánování 

podle potřeby 

Struktura týmu 

Případová odpovědnost 

Interdisciplinarita 

B, Ano, viz organizační 

struktura. 

- - 

C, terapeutické a lékařské 

vedení podřízené přímo 

řídícímu lékaři, tým péče a 

výchovy v rámci vedení 

služeb péče 

Terapeutické vedení, 

lékařské vedení, řídící 

lékař, tým péče a 

výchovy, služby péče 

Struktura týmu 

Hierarchie 

Týmová práce 

odpovědnost 

D, Ano, máme „porady pro 

nastavení terapie“ 

(Behandlungsettings), které 

jsou dále děleny podle typu 

a průběhu onemocnění. 

Týmové porady, 

plánování péče 

Komunikace 

Koncept péče 

E, Existuje velký tým 

celého oddělení, který se 

schází týdně v souvislosti 

s řešení organizačních 

otázek. Na každou skupinu 

pacientů (12-14 pacientů) 

se každý týden 2x koná 

„malý tým“. Ten se skládá 

vždy ze somatického lékaře, 

psychoterapeuta, 

ošetřovatele, fyzioterapeuta. 

K tomu přicházejí další 

spolupracovníci ve větších 

časových rozestupech 

Velký tým, organizační 

otázky, malé týmy pro 

skupiny pacientů, lékař, 

psychoterapeut, 

ošetřovatel, 

fyzioterapeut, dodatečná 

práce s pacientem – 

arteterapie, sociální 

poradenství, 

muzikoterapie, 

rozhodující role 

psychoterapeuta 

Struktura týmu 

Koncept péče 

Interdisciplinarita 

Terapeutické paradigma 

odpovědnost 
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(arteterapeut, sociální 

poradce, muzikoterapeut), 

kteří také pracují 

s pacientem. „Stráž“ má 

psychoterapeut, to 

znamená, že on činí po 

poradě týmu poslední 

rozhodnutí. 

F, Kompetentní vrchní lékař 

vede tým, je zde také 

manažer času. Ve fázi 

brainstormingu nejsou 

žádné příspěvky filtrovány 

a jsou posuzovány stejně a 

je s nimi rovnoprávně 

zacházeno, ve fázi zacílení 

jsou propojovány podle 

zaměření péče. 

Lékařské vedení, time 

management, týmový 

brainstorming, 

nefiltrované třídění 

informací, rovnoprávné 

zacházení s návrhy, 

cílení péče, syntéza 

návrhů 

Hierarchie 

Organizace práce 

Týmová práce 

Komunikace 

Cíl péče 

G, vedení služeb péče, 

péče, management péče o 

pacienty, ředitel péče 

Hierarchie řízení, služby 

péče, řízení péče o 

pacienty 

Hierarchie 

Organizace práce 

 

4. Kdo nese odpovědnost za péči o společného pacienta? 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle vybraných 

jevů (psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, terapeuti vedoucí 

případ a odpovědný 

vrchní lékař 

Terapeutické případové 

vedení, odpovědnost 

Odpovědnost 

B, celkovou 

odpovědnost nese v 

posledku vždy řídící 

lékař, operativní 

odpovědnost nese 

primární terapeut, vedle 

toho každý 

zaměstnanec dle svého 

stupně vzdělání nese 

odpovědnost za svůj 

osobní podíl na léčbě 

Celková odpovědnost 

řídícího lékaře, 

operativní odpovědnost 

primárního terapeuta, 

osobní odpovědnost dle 

odborného profilu 

Odpovědnost 

 

C, naše oddělení jako 

ošetřující instituce, ev. 

Ošetřující terapeut, 

formálně nakonec řídící 

lékař 

Odpovědnost oddělení, 

odpovědnost 

ošetřujícího terapeuta, 

formální odpovědnost 

řídícího lékaře 

odpovědnost 

D, individuální terapeut 

– to je zpravidla lékař 

nebo psycholog 

Odpovědnost 

individuálního terapeut 

odpovědnost 
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E, primární terapeut (to 

může být psycholog 

nebo lékař), zaštítěn 

řídícím lékařem 

Odpovědnost 

primárního terapeuta, 

zaštítění řídícím lékařem 

odpovědnost 

F, ošetřující lékař je 

primární kontaktní 

osobou, poslední 

odpovědnou instancí je 

řídící lékař 

Primární kontaktní 

osoba (ošetřující lékař), 

finální odpovědnost 

řídícího lékaře 

odpovědnost 

G, stacionární ošetřující 

lékař 

Odpovědnost 

stacionárního 

ošetřujícího lékaře 

odpovědnost 

 

5. Co propojuje práci odborníků na vašem pracovišti? (Máte společný cíl, 

osobnostní nastavení nebo společný jazyk?) 

 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, Máme prostor pro 

individualitu terapeutů se 

společným terapeutických 

základním nastavením 

(hlubinně-psychologickým) a 

mnoha možnostmi 

individuálního utváření 

terapie. Společným cílem je 

dobrá péče o pacienty. 

Prostor pro 

individualitu, společný 

terapeutický základní 

přístup, společný cíl 

Koncept péče 

Terapeutické paradigma 

cíl 

B, společné cíle (viz vize 

kliniky), především ale 

podobný základní přístup 

k pacientům, vyjádřený 

respektem, otevřeností a 

pozitivním postojem vůči 

každému pacientovi. 

Jednomyslný, převažující 

behaviorální charakteristický 

způsob vyjadřování. 

Společné cíle a vize, 

podobný terapeutický 

základní přístup, 

převažující způsob 

vyjadřování 

(behaviorálně 

terapeutický) 

Cíl 

Terapeutické paradigma 

Koncept péče 

C, Máme společné 

systemické, resp. rodinně-

terapeutické paradigma 

s pozadím křesťansko-

humanistického modelu. 

 

Společné terapeutické 

paradigma, společný 

model 

Terapeutické paradigma 

Koncept péče 

D, společné cíle, které řídící 

lékař každý rok předkládá, se 

diskutují a zpětně hodnotí. 

V rámci pravidelných 

(každoročních) 

Společné cíle, diskuse, 

pravidelné 

zaměstnanecké 

pohovory, individuální 

Cíl 

Komunikace 

Společný koncept 
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zaměstnaneckých pohovorů 

se probírají cíle jednotlivých 

pracovníků ve věcech 

zaměstnanecké spokojenosti, 

dalšího vzdělávání a nápadů 

na inovace. 

 

cíle, vztah k organizaci, 

vzdělávání, spokojenost 

E, Pečujeme podle 

celostního, 

psychosomatického 

konceptu, který zohledňuje 

tělesné, duševní a sociální 

aspekty onemocnění. Náš 

koncept péče usiluje o úzké 

propojení všech ošetřovatelů. 

Cílem je posílit pacientovy 

zdroje udržující zdraví. 

Terapeutický koncept 

oddělení pro psychosomatiku 

trvá proto na integrativním 

kognitivně behaviorálním 

přístupu, který bere v úvahu 

medicínská i psychologická 

opatření. V tomto je tým 

v zásadě velmi jednotný. 

Celostní 

psychosomatický 

koncept (bio-psycho-

sociální), úzké 

propojení členů týmu, 

společný cíl, společný 

terapeutický koncept 

(integrativní kognitivně 

behaviorální přístup), 

medicína, psychologie, 

jednotnost týmu 

Společný koncept 

Interdisciplinarita 

Cíl 

Terapeutické paradigma 

Týmová práce 

F, koncept oddělení: 

a. Vytvořit pro 

pacienty 

místo pro 

uzdravování 

b. Zvláštní 

místo 

osobního 

vývoje pro 

zaměstnance 

c. Regionální 

propojení 

d. Centrum 

dalšího a 

navazujícího 

vzdělávání 

 

Společný koncept, 

zaměření na 

uzdravování pacientů, 

zaměření na rozvoj 

zaměstnanců, externí 

spolupráce v regionu, 

vzdělávání 

Koncept 

Spolupráce 

 

G, společné cíle oddělení a 

hodnoty organizace 

Společné cíle, hodnoty Cíl 

Hodnotový koncept 

 

 

6. Existuje něco, co brání týmové spolupráci? (Pokud ano, jmenujte, prosím, 

konkrétní příklady) 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 
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(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, služby na směny, kde 

dochází k „hádanicím“ při 

předávání služeb, částečné 

úvazky pracovníků stěžují 

společný týmový čas. 

- Služby, hádky, 

předávání služeb, 

částečné úvazky, stížení 

společného času v týmu 

Znesnadnění komunikace 

Ztížení spolupráce v týmu 

B, Ano, různé modely 

pracovního úvazku, 

předpisy zdravotnické 

politiky (např. nesmyslné 

nároky na dokumentaci a 

hierarchickou strukturu 

zařízení). 

- Různé úvazky 

pracovníků, vysoké 

nároky na formální 

náležitosti zdravotnické 

dokumentace, hierarchie 

zařízení 

Ztížení spolupráce v týmu 

Formální komunikace 

hierarchie 

C, Vlastně nic, protože 

v našem týmu je velmi 

vysoká personální 

stabilita, tudíž jsme spolu 

velmi „dobře sehraní“. 

- Žádné překážky 

- Personální stabilita 

- Sehranost týmu 

Týmová stabilita 

Sehranost 

D, Pro mne 

nesrozumitelná otázka. 

- - 

E, I přes časté týmové 

porady se stále objevují 

nedorozumění 

v komunikaci. Především 

u rozhodnutí, které se musí 

udělat rychle, týkajících se 

pacienta rozhodne 

současný terapeut podle 

svých odborných znalostí. 

Tato rozhodnutí ne vždy 

naleznou souhlas u 

ostatních členů týmu. 

Nejsnáze zde vznikají 

konflikty mezi 

somatickým lékaře a 

individuální terapeutem. 

- Časté týmové porady 

- Nedorozumění 

v komunikaci 

- Rychlá rozhodnutí 

- Názorový nesoulad 

v týmu 

- Konflikty somatického a 

terapeutického úhlu 

pohledu 

Komunikace 

Znesnadnění komunikace 

Konflikt terapeutických 

paradigmat 

F, ne, psychosomatika 

v zařízení typu stacionáře 

je multimodální 

multiprofesionální 

integrativní týmovou 

spoluprací. 

- Žádné překážky 

- Stacionární 

psychosomatika 

- Multioborovost 

- Multiprofesionalita 

- Integrace 

- Týmová spolupráce 

Interdisciplinarita 

Společný cíl 

Týmová práce 

G, ne - Žádné překážky -  
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7. Jakým způsobem se ve vašem týmu sdílejí informace? Máte týmového 

koordinátora? 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů (psychosomatický 

přístup, týmová spolupráce) 

A, každá směna 

pracovníka péče, který ji 

vede 

Pracovník vedoucí 

směnu 

Komunikace 

Organizace práce 

B, ústní domlouvání, 

množství konferencí 

v různém společném 

uspořádání, e-mailem 

Domluva 

Konference týmu 

Email 

komunikace 

C, de facto oba vedoucí 

(vedoucí lékařka a 

vedoucí diplomovaný 

psycholog) 

Vedoucí jako 

koordinátor týmu 

Komunikace 

Organizace práce 

D, dokumentace na 

internetu, předávání, 

týmové porady 

Elektronická 

dokumentace 

Ústní předávání 

Týmové porady 

Komunikace 

Organizace práce 

E, koordinátora nemáme, 

existuje „vedoucí 

písemností“ (střídající 

se), který přenáší 

dokumentaci informací 

z aktuálních 

terapeutických oborů 

(potom jde do Kardexu 

/kartotéka?/). Pacienti z 

terapeutických skupin 

jsou jeden po druhém 

probíráni se zpětnou 

vazbou ze všech 

profesních skupin v týmu 

(v zásadě rovnoprávně). 

Pracovník vedoucí 

dokumentaci 

Týmové probírání 

pacientů 

Komunikace 

Koncept 

Organizace práce 

F, zodpovědný vrchní 

lékař je také týmovým 

koordinátorem, vedle 

osobní výměny v týmu 

jsou informace, např. 

konziliární sociální práce 

komunikovány přes 

interní síť. 

Vedoucí jako 

koordinátor týmu 

Osobní výměna 

informací v týmu 

Konsilia v sociální práci 

Interní síť 

Komunikace 

Koncept 

Organizace práce 

G, předání, elektronicky Předání 

Elektronický způsob 

předání 

komunikace 

 

8. Jak je zajišťována spolupráce u konkrétních pacientů? (Máte zajištěn „case 

management“?) 
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Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, ne - - 

B, týdně porady o průběhu 

terapie se stanovením dalších 

terapeutických cílů 

Týmové sledování 

průběhu terapie 

Stanovování a revize 

terapeutických cílů 

Cíl 

Týmová práce 

Společný koncept 

C, v interprofesním dialogu 

v týmu, roli „case managera“ 

přebírá aktuální individuální 

terapeut 

Interprofesní dialog 

v týmu 

Role individuálního 

terapeuta jako case 

managera 

Interdisciplinarita 

Komunikace 

odpovědnost 

D, Ne, máme společné 

terapeutické cíle nebo léčebné 

zaměření. 

Společné terapeutické 

cíle 

Společné léčebné 

zaměření 

Cíl 

Koncept 

E, U velmi komplexních 

problémů s např. prodloužení 

řidičské způsobilosti, dodatečné 

EFL-testování, učení chůze po 

amputaci, znalecké posudky, 

obtížná reintegrace v povolání, 

zde existuje rehabilitační case 

management. 

 

Case management pro 

nadstandardní služby 

Odpovědnost 

F, přijímající lékař je také 

somatickým a 

psychoterapeutickým 

ošetřujícím po celý pobyt a píše 

propouštěcí dopis; pravidelné 

případové supervize s externím 

supervizorem a také 

odpovědným vedoucím lékařem 

 

Průvodcovská role 

přijímajícího lékaře 

Případové supervize 

s externím 

supervizorem a 

vedoucím lékařem 

Odpovědnost 

Organizace práce 

Společný koncept 

G, individuální termíny přes 

„management pacientů“ 

 

 

Systém managementu 

pacientů, individuální 

přístup 

koncept 

 

9. Jak často se konají vaše týmové porady a supervize? 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, porady denně 30 – 60 

minut, interní supervize 

dle potřeby, externí spv 

90 minut každé 4 týdny 

Týmové porady 

Interní supervize 

Externí supervize 

Komunikace 
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B, detailní týmové 

porady týkající se 

pacientů – 1x za týden, 

každodenní ranní 

konference celé kliniky a 

také jednotky péče 

(stanice), 

porady o týmových 

záležitostech dle potřeby, 

individuální a skupinové 

supervize každá 1x týdně 

Týmové porady týkající 

se pacientů 

Ranní konference celé 

kliniky a stanice 

Týmové porady týkající 

se týmových záležitostí 

Individuální supervize 

Skupinová supervize 

Komunikace 

Koncept 

Týmová práce 

C, týmové porady 3x 

týdně 1 hodina, supervize 

cca 1x za 6 týdnů na 2 

hodiny 

Týmové porady 

Supervize 

Komunikace 

D, každodenní krátké 

porady, např. 1 hodina o 

jedné skupině 21 

pacientů, k tomu 3x delší 

týmové supervize každý 

týden 

Týmové porady týkající 

se skupin pacientů 

Týmová supervize 

Komunikace 

koncept 

E, jednou za 2 týdny 

týmová supervize, 1x 

týdně individuální 

supervize, velký tým 

každý týden, malý tým 

2x za týden 

Týmová supervize 

Individuální supervize 

Komunikace 

F, viz otázka 1 („f, 

Týmová zasedání se 

konají týdně 2x po 2 

hodiny, k tomu je 1 

hodina případové 

supervize, externí 

týmová supervize 1x za 

kvartál, to znamená, že 

15% se odehrává jako 

přímo týmová práce. 

Interdisciplinární výměna 

informací se koná na 

denní bázi neformálně. 

Individuální a skupinové 

terapie nejsou podle 

našeho porozumění 

přímou týmovou prací.“) 

Týmová zasedání 

Případová supervize 

Externí týmová supervize 

Neformální 

interdisciplinární výměna 

informací 

Složky nepatřící do práce 

týmu – individuální a 

skupinová psychoterapie 

Komunikace 

Interdisciplinarita 

Koncept 

Terapeutické paradigma 

G, týmové porady 3x 

každý týden, případové 

supervize každý měsíc, 

týmové supervize 1x za 

půl roku 

Týmové porady 

Případové supervize 

Týmové supervize 

Komunikace 
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10. Jak organizujete spolupráci s externími lékaři a terapeuty? (Např. Jak předáváte 

pacienty a jak komunikujete v průběhu léčby?) 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, denní písemná 

dokumentace 

pacientských spisů, 

dokumentace průběhu a 

změn terapeutických cílů 

pacienta 

 

Písemná dokumentace 

pacientů, terapeutické 

cíle 

Komunikace 

Terapeutické paradigma 

Cíl 

B, písemná dokumentace 

ve spisech stejně jako 

v lékařské zprávě, občas 

také telefonické předání 

 

Písemná dokumentace 

pacientů, lékařské 

zprávy, telefonická 

komunikace 

komunikace 

C, telefonicky, průběžné 

závěry, propouštěcí 

zprávy; příjem probíhá 

ovšem výhradně na přání 

zákonných zástupců 

(většinou rodičů) po 

společném „úvodním 

rozhovoru“ 

 

Telefonická 

komunikace, lékařské 

zprávy 

komunikace 

D, viz nahoře 

 

. - 

E, Vždy odpovídající 

písemné zprávy 

s doporučením pro další 

navazující péči, občas 

také dodatečně 

telefonický kontakt 

 

Odborné zprávy, 

telefonická komunikace 

komunikace 

F, pacient dostává 

předběžnou lékařskou 

zprávu, poté propouštěcí 

zprávu. Mnohé lékaře či 

psychologické 

psychoterapeuty známe 

osobně, účastní se 

například našeho 

organizovaného dalšího 

vzdělávání. 

 

Lékařské zprávy, 

osobní komunikace 

s externími kolegy 

komunikace 

G, spočívá na ošetřujících 

terapeutech 

Odpovědnost 

ošetřujícího terapeuta 

odpověnost 
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11. Jaká je organizační struktura vašeho pracoviště? (Popis nemusí být 

vyčerpávající, jde spíše o rámcovou strukturu kliniky či oddělení) 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování 

dle vybraných jevů 

(psychosomatický 

přístup, týmová 

spolupráce) 

A, řídící lékařka, 3 stanice 

s vrchním lékařem, asistující lékaři 

a pečovatelé pro každých 18 

pacietnů, 1 denní klinika s 18 

místy 

Lékařská péče, 

pečovatelé pro skupiny 

pacientů, denní lůžková 

klinika 

struktura 

B, viz diagram organizace, 

obchodní ředitel vede 3 oblasti: 

správu, terapeutickou oblast 

(lékaře a psychology a také 

speciální terapeuty) a 

koterapeutickou oblast (=péče), 

vedeno nyní také oborovým 

vedoucím. 

6 stanic péče sestávající nyní 

z týmu lékařů, psychologů, 

personálu péče (koterapeuti) a 

speciálních terapeutů, vedeno nyní 

vrchním lékařem nebo vedoucím 

psychologem. 

Sdílené řízení (obchodní 

a odborné lékařské a 

psychologické), 

terapeutická část, 

koterapeutická oblast, 

lékařská týmová péče, 

psychologická péče, 

koterapie, speciální 

terapie 

Struktura 

Organizace práce 

Koterapie 

Týmová práce 

interdisciplinarita 

C, Vedení oddělení 

diplomovanými psychology 

(terapeuticky) a pediatrická vrchní 

lékařka (medicínsky), 3 týmová 

zasedání od cca 1 hodiny za týden, 

externí supervize cca 6 týdně 

Pochopeno 

respondentem jako 

struktura poskytované 

péče: Sdílené řízení 

(psycholog, pediatr), 

týmová zasedání, externí 

supervize 

Organizace práce 

Týmová komunikace 

D, společné vypracování 

terapeutických cílů v týmový 

rozhovorech, diagnostika a 

plánování terapie už od přijetí 

Pochopeno 

respondentem jako 

struktura poskytované 

péče: Týmová práce, 

společná tvorba 

terapeutických cílů, 

diagnostiky a 

terapeutických plánů 

Týmová práce 

Cíl 

Koncept 

Terapeutické 

paradigma 

E, Máme zde pevně daný koncept 

péče odpovídající příslušné MKN 

diagnóze (pokyny směrnic podle 

odborných společností a předpisy 

plátců), tento koncept je ještě 

individuálně u každého pacienta 

odsouhlasen. Toto odsouhlasení se 

odehrává u týmu pro příjem. 

Pochopeno 

respondentem jako 

struktura poskytované 

péče: Individualizované 

koncepty péče dle MKN 

diagnostiky, týmové 

odsouhlasení diagnóz, 

příjmový tým, centrální 

Koncept 

Týmová práce 

Komunikace 

Koncept 

odpovědnost 
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Jednotlivé moduly péče jsou pro 

pacienty i zaměstnance centrálně 

plánovány. Vedle činností u 

pacientů dostatečné je k dispozici 

dostatečný časový prostor pro 

týmovou spolupráci, vykazování 

do dokumentace aj. Pacienti jsou 

přijímáni v uzavřených skupinách 

a kontinuálně ve všech hlavních 

oblastech (lékařsko-somatická 

ošetření, ošetřovatelská péče, 

fyzioterapeutické ošetření a 

psychoterapeutická péče) jsou 

doprovázení stabilním 

individuálním terapeutem. 

plánování péče o 

pacienty, moduly péče, 

péče u pacientů, týmová 

práce, zdravotnická 

dokumentace, příjem 

pacientů, uzavřené 

skupiny, kontinuita péče, 

stabilní individuální 

terapeut, hlavní oblasti 

péče 

F, příjmový lékař ošetří pacienty 

jak somaticky, tak 

psychoterapeuticky. Jádro léčby 

jsou 2 individuální terapie a 2 

skupinové terapie po 75 minut za 

týden, také individuální a 

skupinové terapie v zážitkových 

terapiích (arteterapie, 

muzikoterapie, taneční terapie, 

KBT). Indikační skupina, jako 

trénink sociálních kompetencí, 

bolesti nebo syndromu vyhoření 

jsou individuálně 

zaměřeny/nasměrovány, všichni 

pacienti dostávají sportovní a 

pohybově terapeutický program. 

Pochopeno 

respondentem jako 

struktura poskytované 

péče: Příjmový lékař, 

tělesné a 

psychoterapeutické 

ošetření, jádro léčby, 

individuální a skupinová 

terapie, zážitkové terapie, 

skupiny zaměřené na 

problém, léčebné 

sportovní a pohybové 

programy 

Terapeutické 

paradigma 

Organizace práce 

 

G, Základna péče, digitální složky 

pacientů, 24 hodinové služby, 

behaviorálně terapeutické skupiny 

Pochopeno 

respondentem jako 

struktura poskytované 

péče: péče, digitální 

dokumentace, služby na 

denní směny, zaměření 

terapie 

Koncept 

Komunikace 

Terapeutické 

paradigma 

 

12. Jaké jsou povinnosti a kompetence řídícího lékaře? (O čem rozhoduje a do čeho 

může zasahovat?) 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, organizační otázky, 

otázky obsazení stanic a 

koncepční otázky spolu 

s vrchními lékaři, kontakt 

s pacienty při jejich 

Organizace, personální 

vybavení stanic, koncept 

péče, spolupráce 

s vrchními lékaři, příjem 

pacientů, předání kliniky 

Organizace práce 

Hierarchie 

koncept 
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představování s následným 

rozhovorem se 

zodpovědným terapeutem. 

Při zvláštních případech 

v rámci klinického předání. 

 

B, vedení a dohled nad 

terapeutickými službami, 

personální řízení.  

 

Vedení, dohled, 

personalistika 

Organizace práce 

Hierarchie 

 

C, Řídící lékař je spíše 

formální nadřízený, 

rozhodnutí jsou praktický 

výlučně tvořena 

v konsensu v týmu. 

 

Formální nadřízenost, 

rozhodnutí konsensu 

týmu 

Organizace práce 

Týmová práce 

D, rozhoduje o 

terapeutickém konceptu, 

personální politice. 

 

Terapeutický koncept, 

personalistika 

Koncept 

Terapeutické paradigma 

Organizace práce 

Hierarchie 

 

E, Podivuhodná otázka!!! 

Protože nese celkovou 

odpovědnost, může 

samozřejmě zasahovat 

všude, případně uplatnit 

právo veta. Pokud se 

v individuální supervizi, na 

týmové poradě nebo při 

vizitě nevyskytnou žádné 

zvláštní problémy nebo 

konflikty, leží rozhodnutí o 

pacientově péči atd. na 

týmu a aktuálním 

terapeutovi v dané odborné 

oblasti. Koordinaci 

zajišťuje individuální 

psychoterapeut. Řídící 

lékař naplňuje své úlohy 

řízení. 

 

Celková odpovědnost, 

právo veta, týmové 

porady, zastupující 

rozhodování o péči o 

pacienta, koordinační 

role individuální 

terapeuta, řízení 

Odpovědnost 

Organizace práce 

Hierarchie 

Týmová práce 

F, Řídící lékař je oprávněn 

k dalšímu vzdělávání pro 

navazující vzdělávání 

lékařů v oboru 

psychosomatika a 

psychoterapie, on zajišťuje 

kvalitu péče, je promotor 

managementu kvality a 

lékařky odpovědný za 

Garance vzdělávání 

lékařů v psychosomatice 

a v psychoterapii, 

zajištění a řízení kvality 

péče, lékařská 

odpovědnost, příjem 

pacientů, terapeutický 

proces, propuštění 

pacienta 

Terapeutické paradigma 

Organizace práce 

Hierarchie 
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příjem, terapeutický proces 

a propuštění. 

 

G, řídit dům, odborná 

odpovědnost, žádná 

disciplinární odpovědnost 

v péči, zasahovat může 

medicínsky/odborně 

Řízení, odborná 

odpovědnost, medicínské 

vedení 

Organizace práce 

Hierarchie 

odpovědnost 

 

13. Jaká má podle vašeho názoru váš způsob týmové spolupráce výhody a 

nevýhody? 

Odpovědi Axiální kódování Selektivní kódování dle 

vybraných jevů 

(psychosomatický přístup, 

týmová spolupráce) 

A, velmi nákladný a 

časově náročný, zato dobré 

výsledky péče 

 

- Nákladnost 

- Časová náročnost 

+ dobré výsledky péče 

Koncept 

 

B, Těžší pacienti mohou 

být v týmu podstatně lépe 

uneseni, různé „součásti“ 

pacienta se v týmu 

projikují. Menší tlak pro 

individuálního 

(ko)terapeuta, vyšší 

pracovní spokojenost. 

 

+ nosnost týmu (vzhledem 

k pacientům a jejich 

terapeutickým procesům) 

+zrcadlící pole pro 

pacienta 

+zmírnění individuálního 

tlaku 

+spokojenost zaměstnanců 

Terapeutické paradigma 

Koncept 

 

C, výhody: vyšší míra 

shody a společného 

pohledu na určité pacienty, 

dobré interdisciplinární 

porady, „každý ví a umí 

všechno“, minimalizace 

„štěpení“ prostřednictvím 

pacientského systému; 

nevýhody: občas trochu 

časově náročné vytváření 

názorů a rozhodnutí, riziko 

rozptýlení/roztříštění na 

různá (oborové?) těžiště. 

Přednosti – také ve formě 

vyšší spokojenosti 

zaměstnanců – podle 

našeho přesvědčení 

v široké perspektivě 

převažují. 

+společný pohled na 

pacienta 

+interdisciplinarita 

+porady 

+předávání informací o 

pacientech (léčebný 

potenciál/usměrnění léčby) 

+spokojenost zaměstnanců 

- Časová náročnost 

- Tvorba názorů a 

rozhodnutí 

- Riziko oborového 

roztříštění 

Koncept 

Interdisciplinarita 

komunikace 

D, pacienti jsou chápáni 

komplexně. 

 

+ komplexní pohled na 

pacienta 

Koncept 
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E, Z mého pohledu žádné 

nevýhody. Z principu sice 

vysoký časový faktor, 

který se ale nakonec velmi 

vyplatí. 

 

+ Žádné nevýhody 

+ časová náročnost, která 

se vyplatí 

Koncept 

F, I přes 2x2 hodiny času 

pro týmovou poradu je ale 

čas, který je k dispozici, 

nazírá stále jako 

nedostatečný (zdroj). 

 

-  časová náročnost 

- Stálý nedostatek času 

Koncept 

 

G, Nejsou zde žádné 

nevýhody týmové 

spolupráce, výhoda: 

společný tok informací a 

jejich výměna. 

+ výměna a tok informací komunikace 

 

 

Příloha č. 5 – Sebraná data v NJ 

Případ 1 – Klinik Windach 

1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht? 

Ich verstehe die Frage nicht ganz. Im Pflegeteam (Besprechungen etc.) erfolgen etwa 10%, 

nochmal 10% interdisziplinär (Pflege, Therapeuten, Ärzte, Kreativtherapeuten, 

Sozialdienst). 

2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

Praktikanten, Krankenpflegeschüler, Krankenpfleger, Fachpflegekräfte 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

Es gibt Kleinteams (Fallführender Therapeut, Bezugspflege, Sozialdienst) sowie 

Projektbezogen Unterteams wenn nötig. 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

der fallführende Therapeut und der zuständige Oberarzt. 

5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? Haben sie ein 

gemeinsames Ziel, persönliche Einstellung oder gemeinsame Ausdrucksweise? 

Wir haben Raum für die Individualität der Therapeuten mit gemeinsamer therapeutischer 

(tiefenpsychologischer) Grundhaltung und vielen Möglichkeiten der individuellen 

Gestaltung der Therapie. Gemeinsames Ziel ist eine gute Behandlung der Patienten. 

6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten? Falls ja, bitte 

nennen Sie konkrete Beispiele. 

Schichtdienst mit "Reibungsverlusten" bei den Übergaben, Teilzeitarbeit erschwert 

gemneinsame Teamzeiten. 
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7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? Haben Sie einen Team-

Koordinator?  

Eine schichtführende Pflegekraft für jede Schicht. 

8. Wie wird die Zusammenarbeit  bei konkreten Patienten sichergestellt? 

nein 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

Teambesprechungen täglich 30-60 Minuten, interne Supervision bei Bedarf, externe 

Supervision 90 Minuten alle 4 Wochen. 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuten? Zum Beispiel: Wie übergeben Sie Patienten und wie kommunizieren 

Sie im Verlauf der Pflege? 

Schriftliche tägliche Dokumentation in der Patientenakte, Verlaufs- und 

Veränderungsdokumentation der Therapieziele des Patienten. 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

Chefärztin, 3 Stationen mit Oberarzt, Assistenzärzten und Pflegekräften für je 18 

Patienten, eine Tagklinik mit 18 Plätzen 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? Worüber entscheidet er 

und wobei kann er eingreifen? 

Organisatorisches, Stationsbesetzung und Konzeptfragen gemeinsam mit Oberärzten. 

Kontakt mit den Patienten in Patientenvorstellungen mit anschl. Besprechung mit den 

zuständigen Therapeuten. Bei besonderen Vorkommnissen im Rahmen der 

Klinikübergaben. 

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihre Art und Weise der Teamarbeit? 

Sehr aufwendig und zeitintensiv, dafür gute Behandlungsergebnisse. 

 

Případ 2 – Klinikum München 

1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht? 

"ca. 50%-70% im Team, dabei allerdings z.T. in reinem cotherapeutischen Team. Ca. 20-

30% im Team mit Psychologen und Ärzten.  

Die restliche Arbeitszeit ist allerdings ebenso im Team abgesprochen." 

2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

Krankenpfleger und -Schwestern mit spezieller verhaltenstherapeutischer 

Zusatzausbildung, ein Großteil auch mit psychiatrischer Fachpflegerausbildung. 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

Ja, s.3. 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

Die Gesamtverantwortung trägt letztlich immer der Chefarzt, die operative Verantwortung 

der Bezugstherapeut, daneben trägt jeder Mitarbeit je nach seinem Ausbildungsgrad die 

Verantwortung für seine persönlichen Behandlungsteile. 
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5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? Haben sie ein 

gemeinsames Ziel, persönliche Einstellung oder gemeinsame Ausdrucksweise? 

"gemeinsame Ziele (s. Leitbild der Klinik), v.a. aber ähnliche Grundeinstellung gegenüber 

den Patienten, getragen von Respekt, Offenheit und positiver Haltung jedem Patienten 

gegenüber. 

Weitgehend übereinstimmende, überwiegend verhaltenstherapeutisch geprägte 

Ausdrucksweise." 

6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten? Falls ja, bitte 

nennen Sie konkrete Beispiele. 

Ja, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, Vorgaben der Gesundheitspolitik (z.T. unsinnige 

Anforderungen an Dokumentation und hierarchischer Gliederung). 

7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? Haben Sie einen Team-

Koordinator?  

Mündliche Absprachen, eine Vielzahl von Konferenzen in unterschiedlicher 

Zusammensetzung, Email. 

8. Wie wird die Zusammenarbeit  bei konkreten Patienten sichergestellt? 

Wöchentliche Besprechungen des Therapieverlaufs mit Festlegung weiterer Therapieziele. 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

"ausführliche patientenbezogene Teambesprechung: 1x/wo. 

Tägliche Morgenkonferenz der Gesamtklinik sowie der Behandlungseinheit (=Station),  

Besprechung von Teamangelegenheiten nach Bedarf, 

Einzel- und Gruppensupervision je 1x / Wo." 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuten? Zum Beispiel: Wie übergeben Sie Patienten und wie kommunizieren 

Sie im Verlauf der Pflege? 

Schriftliche Dokumentation in der Akte sowie im Arztbrief, gelegentlich auch telefonische 

Übergabe. 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

"s. Organigramm, Geschäftsführer leitet 3 Bereiche: Verwaltung, therapeutischer Bereich 

(Ärzte und Psychologen sowie Spezialtherapeuten) und cotherapeutischer Bereich (= 

Pflege), geleitet jeweils von einem Bereichsleiter.  

6 Behandlungsstationen, bestehend jeweils aus einem Team von Ärzten, Psychologen, 

Pflegepersonal (Cotherapeuten) und Spezialtherapeuten, geleitet jeweils von einem 

Oberarzt oder leitenden Psychologen." 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? Worüber entscheidet er 

und wobei kann er eingreifen? 

Leitung und Überwachung aller therapeutischen Leistungen, Personalführung. 

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihre Art und Weise der Teamarbeit? 

Gerade schwer gestörte Patienten können im Team wesentlich besser (aus-) gehalten 

werden, unterschiedliche Anteile des Patienten stellen sich im Team dar. Geringerer 

Druck für den einzelnen (Co-) Therapeuten, höhere Arbeitszufriedenheit. 

 

Případ 3 – Kinderkrankenhaus Landshut 
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1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

psychosomatischen Patienten insgesamt für Teamarbeit?  Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht?  

"Psychotherapie erfolgt nicht im Team - alle anderen Versorgungen (mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten bei den einzelnen Berufsgruppen) schon.  

Medizinisch-pflegerische Maßnahmen werden ausschließlich von 

Kinderkrankenschwestern bzw. - schülerinnen und ÄrztInnen durchgeführt. 

Die Beschulung der PatientInnen erfolgt vormittags durch die Lehrkräfte der Schule für 

Kranke, das erlebnispädagogisch orientierte Freizeitprogramm durch Pädagoginnen, 

Schwestern und Therapeutinnen." 

2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

2 PsychologInnnen (approbiert als Psychotherapeutinnen), 1 Dipl.-Pädagoge in 

Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichentherapeuten, 3 Kinderkrankenschwestern, 1 

Sozialpädagogin, 2 Schwesternschülerinnen, in der Regel 2-3 Praktikantinnen, 1 

Ernährungsberaterin, 1 Kunsttheraputin (auf Honorarbasis), 1 Stationsärztin, 1 

Fachärztin für Pädiatrie als Oberärztin (stundenweise); weitere 

FunktionstheraputInnen (Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie) im Hause nach 

Bedarf 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

Therapeutische und ärztliche Leitungen direkt dem Chefarzt unterstellt, Pflege- und 

Erziehungsteam der Pflegedienstleitung 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

Unsere Abteilung als behandelnde Institution bzw. der behandelnde Therapeut, formal 

letztlich der Chefarzt. 

5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? 

Wir haben ein gemeinsames systemisches bzw. familientherapeutisches Paradigma vor 

dem Hintergrund eines christlich-humanistischen Leitbildes.  

6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten? 

Eigentlich nicht, zumal in unserem Team eine sehr hohe personelle Konstanz besteht, so 

dass wir gut "aufeinander eingespielt" sind. 

7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? 

De facto die beiden Leitungen (Oberärztin und ltd. Dipl.-Psychologe) 

8. Wie wird die Zusammenarbeit bei konkreten Patienten sichergestellt? 

Im interprofessionellen Dialog im Team, die Rolle des "case Managers" übernimmt der 

jeweilige Bezugstherapeut 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

Teambesprechung 3-mal wöchentlich ca. 1 Stunde, Supervision ca. 6-wöchentlich ca. 2 

Stunde 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuten? 
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 Telefonisch, Vorbefunde, Abschlussberichte; die Aufnahme erfolgt allerdings 

ausschließlich auf Wunsch der Sorgeberechtigten (meist der Eltern) nach einem 

gemeinsamen Vorgespräch. 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

Leitung der Abt. durch Dipl.-Psychologen (therapeutisch) und pädiatrische Oberärztin 

(medizinisch), 3 Teamsitzungen von jeweils ca. 1 Stunde pro Woche, externe 

Supervision ca. 6-wöchentlich 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? 

Chefarzt ist eher formal Vorgesetzter, Entscheidungen werden praktisch ausschließlich im 

Konsens im Team getroffen. 

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihrer Meinung nach Ihre Art und Weise der 

Teamarbeit? 

"Vorteile: hohes Maß an Konsens und gemeinsamer Sicht auf einen bestimmten Patienten, 

gute interdisziplinäre Absprache, ""jeder weiß und kann alles"", Minimierung von 

""Spaltungen"" durch Patientensysteme. 

Nachteil: gelegentlich etwas zeitaufwändige Meinungs- und Beschlußbildung, Gefahr von 

""Verzettelung"" auf unterschiedliche Schwerpunkte. 

Die Vorteile - auch in Form einer hohen MitarbeiterInnenzufriedenheit - überwiegen nach 

unserer Überzeugung aber bei Weitem!" 

14. Geben Sie bitte den Kliniknamen an. 

Kinderkrankenhaus Landshut 

 

Případ 4 - Universitätsklinikum Erlangen 

 

1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

psychosomatischen Patienten insgesamt für Teamarbeit?  Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht?  

kann die Frage nicht verstehen 

2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

"Meinen Sie ""psychosomatische Psychotherapie""? 

Zum Therapieteam gehören: 

Ärzte, Psychologen, Kreativtherapeuten, Pflegefachkräfte" 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

Ja, wir haben Behandlungssettings, die Z.B. nach Störungsbildern unterteilt sind. 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

der Einzeltherapeut, das ist in der Regel ein ARzt oder Psychologe. 

5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? 

"gemeinsame Ziele, die jährlich von der Chefärztin vorgegeben, diskutiert und im 

Rückblick besprochen werden. 

In regelmäßigen (jährlich) Mitarbeitergesprächen werden die Ziele der einzelnen 

Mitarbeiter besprochen in Punkten der Arbeitsplatzzufriedenheit, Weiterbildung und 

Innovationsideen." 

6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten?  
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Frage für mich nicht verständlich. 

7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? 

Dokumentation im Internet, Übergaben, Teambesprechungen 

8. Wie wird die Zusammenarbeit bei konkreten Patienten sichergestellt? 

Nein, wir haben gemeinsame Therapieziele oder Behandlungsfoci. 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

täglich kurze Besprechungen z.B.1 Stunde für eine Gruppe von 21 Patienten, zusätzlich 

drei mal längere Teamsupervisionen pro Woche. 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuten? 

siehe oben 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

"gemeinsames Erarabeiten von Therapiezielen im Teamgespräch 

Diagnostik und Therapieplanung schon vor der Aufnahme" 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? 

Entscheidet über das therapeutische Konzept, Personalpolitik.  

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihrer Meinung nach Ihre Art und Weise der 

Teamarbeit? 

Die Patienten werden umfangreich erfasst. 

14. Geben Sie bitte den Kliniknamen an. 

Universitätsklinikum Erlangen 

 

Případ 5 - Fachklinik Enzensberg 

1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

psychosomatischen Patienten insgesamt für Teamarbeit?  Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht?  

Die Pflege ist cotherapeutisch an den Bezugsgruppen und den Indikationsgruppen 

beteiligt. Sie führt eigenständig die Entspannungsmethoden in der Gruppe (PMR, 

Achtsamkeitsübungen, Meditation) durch. Zusätzlich führt die Pflegkraft auch stützende, 

begleitende Gespräche mit dem Patienten und übt Stabilisierungstechniken. Sie nimmt 

komplett selbständig die Patienten auf und führt genauso das Entalssungsgespräch 

selbständig. Das heißt, etwa 60% wird eigenständig gemacht. Dies wird dann im Team 

kommuniziert. 

2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

"Sämtliche Pflegekräfte sind examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger 

Zusatzausbildungen:  

Fachtherapeut für psychische Erkrankungen  

Meditations- und Entspannungstherapeut 

Hypnosystemische Gesprächsführung (Milton Erickson Gesellschaft)" 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

Es gibt einmal wöchentlich ein Großteam der gesamten Abteilung bezüglich 

Organisationsfragen. Je Patientengruppe (12-14 Patienten) findet zweimal wöchentlich ein 
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"Kleinteam" statt. Dies setzt sich immer zusammen aus Körperarzt, Psychotherapeut, 

Pflegekraft, Physiotherapeut. Zusätzlich kommen weitere Mitarbeiter (Kunsttherapeut, 

Sozialberater, Musiktherapeut), welche auch mit dem Pat. arbeiten, in größeren Abständen 

auch dazu. Den "Hut" hat der Psychotherapeut auf, das heißt er trifft nach Absprache im 

Team letztlich die Entscheidungen. 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

Der Bezugstherapeut (kann ein Psychologe oder ein Arzt sein), abgedeckt durch den 

Chefarzt. 

5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? 

Wir behandeln nach einem ganzheitlichen, psychosomatischen Konzept, welches die 

körperlichen, seelischen und sozialen Aspekte einer Erkrankung berücksichtigt. Unser 

Behandlungskonzept strebt eine enge Verzahnung mit allen Behandlern an. Ziel ist es, die 

gesund-heitsfördernden Ressourcen des Patienten zu stärken. Das therapeutische Konzept 

der Abteilung für Psychosomatik basiert deshalb auf einem integrativ-kognitiv-

behavioralen Ansatz, der medizinische und psychologische Maßnahmen gleichermaßen 

berücksichtigt. Hierin ist sich das Team grundsätzlich sehr einig. 

6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten?  

Trotz der häufigen Teamgespräche gibt es immer wieder Mißverständnisse in der 

Kommunikation. Insbesondere bei kurzfristig zu treffenden Entscheidungen bezüglich des 

Patienten entscheidet der jeweilige Therapeut nach seinem Fachwissen. Diese 

Entscheidungen finden nicht immer die Zustimmung der anderen Teammitglieder. Am 

ehesten entstehen hier Konlikte ziwchen Körperarzt und psychotherapeutischem 

Bezugstherapeuten. 

7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? 

Kein Koordinator. Es gibt einen Schriftführer (abwechselnd), welcher die Dokumentation 

der Informationen aus den jeweiligen Therapiebereichen übernimmt (kommt ins Kardex). 

Die Patienten einer Bezugsgruppe werden nacheinander mit Rückmeldung aus allen 

Berufsgruppen im Team (grundsätzlich gleichberechtigt) durchgesprochen. 

8. Wie wird die Zusammenarbeit bei konkreten Patienten sichergestellt? 

Bei sehr komplexen Fragestellungen mit z.B. auch Wiedererlangen der Fahrtauglichkeit, 

zusätzliche EFL- Testungen, Gehschule bei Amputation, gutachterliche Fragestellungen, 

schwierige berufliche Reintegration, gibt es ein Reha-Case- Management. 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

"Alle 2 Wochen Teamsupervsion. 1x wöchentlich Einzelsupervision.  

Großteam wöchentlich. Kelienteam 2x/Woche." 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuten? 

 Jeweils entsprechende schriftlich Berichte mit Empfehlungen für die weitere Nachsorge. 

Gelegentlich auch zusätzlich Telefonkontakt. 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

Es gibt ein feststehendes Behandlungskonzept entsprechend der jeweiligen ICD- Diagnose 

(Vorgaben leitliniengerecht nach den Fachgesellschaften und den Vorgaben der 

Kostenträger), welches noch individuell auf den einzelnen Pat. abgestimmt wird. Diese 

Abstimmung erfolgt im Aufnahmeteam. Die einzelnen Behandlungsbausteine werden 

zentral für den Patienten und den Mitarbeiter verplant. Neben den Tätigkeiten am 
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Patienten sidn ausreichende Zeitfenster für die Teamarbeit, die Berichterstattung mit 

Dokumentation und sonstiges vorhanden. Die Patienten werden in geschlossenen Gruppen 

aufgenommen und jeweils kontinuierlich in allen Hauptbereichen (Ärztlich- somatische 

Betreuung, pflegeriche Betreuung, physiotherapeutische Betreuung und 

psychotherapeutische Betreuung) durch jeweils einen festen Bezugstherapeuten begleitet. 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? 

"Seltsame Frage!!! 

Da er die komplette Verantwortung trägt, kann er selbstverständlich überall eingreifen und 

ggffls. auch ein Veto einlegen. Falls in der Einzelsupervision, in der Teambesprechung 

oder in der Visite keine besonderen Probleme oder Konflikte auftauchen, liegen die 

Entscheidungen für die Patientenbehandlung etc. beim Team und dem jeweiligen 

Therapeuten im Fachbereich. Die Koordination macht der psychotherapeutische 

Bezugstherapeut. Der Chefarzt erfüllt seine Führungsaufgaben."  

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihrer Meinung nach Ihre Art und Weise der 

Teamarbeit? 

Aus meiner Sicht keine Nachteile. Grundsätzlich zwar hoher Zeitfaktor, der sich aber 

letzlich sehr auszahlt. 

14. Geben Sie bitte den Kliniknamen an. 

Fachklinik Enzensberg 

 

Případ 6 - Simssee-Klinik Bad Endorf 

1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

psychosomatischen Patienten insgesamt für Teamarbeit?  Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht?  

Teamsitzungen finden zweimal wöchentlich mit je 2 Stunden statt, zusätzlich 1 Stunde 

Fallsupervision, externe Teamsupervision einmal im Quartal, d.h. 15 % direkte 

Teamarbeit. Interdisziplinärer Austausch findet täglich informell statt. Einzel- und 

Gruppentherapien sind nach unserem Verständnis keine direkte Teamarbeit. 

2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

Oberarzt, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, pflegerische Co-Therapie, Mitarbeiter der 

Physiotherapie 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

Der zuständige Oberarzt leitet das Team, es gibt einen Zeitmanager. In einer 

Brainstomingphase werden alle Beiträge ungefiltert und gleichberechtigt behandelt, in der 

Fokussierungsphase werden sie auf den Behandlungsfokus zusammengefasst. 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

Der behandelnde Arzt ist primärer Ansprechpartner, letztverantwortlich bleibt der 

Chefarzt. 

5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? 

"Abteilungskonzept:  

1. einen Ort der Heilung für Patienten schaffen 

2. besonderer Ort der persönlichen Entwicklung für Mitarbeiter 

3. regionale Vernetzung 

4. Fort- und Weiterbildungszentrum" 
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6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten?  

Nein, stationäre Psychosomatik ist multimodale multiprofessionelle integrative 

Teamarbeit. 

7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? 

Der zuständige Oberarzt ist auch Teamkoordinator, neben dem persönlichen Austausch im 

Team werden Informationen, z.B. Konsil Sozialarbeit über das Intranet kommuniziert. 

8. Wie wird die Zusammenarbeit bei konkreten Patienten sichergestellt? 

Der aufnehmende Arzt ist auch somatischer und psychotherapeutischer Behandler für den 

gesamten Aufenthalt und verfasst den Entlassungsbrief, regelmäßige Fallsupervisionen 

durch einen externen Supervisor sowie den zuständigen Oberarzt. 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

siehe 1. 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuten?  

Der Patient erhält einen vorläufigen Arztbrief, danach einen Entlassungsbrief. Viele Ärzte 

oder Psychologische Psychotherapeuten sind uns persönlich bekannt, nehmen z.B. an 

unseren Fortbildungsveranstaltungen teil. 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

Der aufnehmende Arzt behandelt den Patienten sowohl somatisch als auch 

psychotherapeutisch. Kern der Behandlung sind 2 Einzeltherapien sowie 2 

Gruppentherapien a 75 Minuten pro Woche sowie Einzel- und Gruppentherapien in den 

Erlebnistherapien (Kunsttherapie, Musiktherapie, Tanztherapie, KBT). Indikativgruppen, 

wie Training sozialer Kompetenz, Indikativgruppen Schmerz, Burnout werden individuell 

zugesteuert, alle Patienten erhalten ein Sport- und Bewegungstherapieprogramm. 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? 

Der Chefarzt ist weiterbildungsberechtigt für die Weiterbildung der Ärzte zum Facharzt 

Psychosomatik und Psychotherapie, er sichert die Behandlungsqualität, ist QM-Promotor 

und ärztlich letztverantwortlich für Aufnahme, Therapieprozess und Entlassung.  

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihrer Meinung nach Ihre Art und Weise der 

Teamarbeit? 

Trotz 2 x 2 Stunden Zeit für Teamaustausch wird die zur Verfügung stehende Zeit immer 

als ein knappes Gut gesehen. 

14. Geben Sie bitte den Kliniknamen an. 

Simssee-Klinik Bad Endorf 

 

Případ 7 - Heiligenfeld Klinik bad Kisssingen 

1. Halten Sie die Zusammenarbeit aller Fachkräfte bei der Behandlung der 

psychosomatischen Patienten insgesamt für Teamarbeit?  Ja 

a. Welcher prozentuale Anteil der psychosomatischen Pflege erfolgt 

(ungefähr) im Team und welcher nicht?  

ca. 50% der Arbeit ist Teamarbeit und die Absprachen untereinander und mit den 

verschiedenen Berufsgruppen ist für die Behandlung der Patienten wichtig um keine 

Spaltung und keine Patientendynamiken zu übersehen. 
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2. Welche Fachleute gehören zu Ihrem Team für die psychosomatische Pflege? 

Krankensschwestern, Fachpflege, u.a. pflegerische Berufsgruppen( Altenpflege) 

3. Gibt es eine Struktur (Hierarchie) in Ihrem Team? 

"Pflegedienstleitung, Pflege, Patientenmanagement, 

Pflegedirektorin" 

4. Wer trägt die Verantwortung bei der Behandlung eines gemeinsamen Patienten? 

stationär der behandelde Arzt 

5. Was verbindet die Arbeit der Fachleute an Ihrem Arbeitsplatz? 

gemeinsame Abteilungsziele und die Werte des Unternehmens 

6. Gibt es etwas, was Sie daran hindert im Team zusammenzuarbeiten?  

nein 

7. Wie werden Informationen in Ihrem Team geteilt? 

Übergaben, elektronisch 

8. Wie wird die Zusammenarbeit bei konkreten Patienten sichergestellt? 

Einzeltermine über Patientenmanagement 

9. Wie oft finden Ihre Teambesprechungen und Supervisionen statt? 

Tteambesprechung 3x wöchentl., Fallsupervision monatl.Teamsupervision einmal im 

halben Jahr 

10. Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit mit den externen Fachärtzten und 

Therapeuteen? findet über den behandlenden Therapeuten 

11. Wie sieht die Organisationsstruktur an Ihrem Arbeitsplatz aus? 

Pflegestützpunkt, digitale Patientenakte, 24 Stunden Dienst, verhaltsherapeutische 

Gruppen 

12. Was sind die Pflichten und Kompetenzen des Chefartztes? 

das Haus zuführen, fachliche Verantwortlichkeit, keine disziplinarische Verantwortlichkeit 

in der Pflege, eingreifen kann er medizinisch/fachl.  

13. Welche Vor- und Nachteile hat Ihrer Meinung nach Ihre Art und Weise der 

Teamarbeit? 

es gibt keine Nachteile der Teamarbeit, Vorteil:gemeinsamer Infofluss und Austausch 

14. Geben Sie bitte den Kliniknamen an. 

heiligenfeld Klinik bad Kisssingen 

 

Příloha č. 6 – Sebraná data v ČJ (překlad) 

Klinika Windach 

 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení 

psychosomatických pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a 

jaká ne? 
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Úplně otázce nerozumím. V ošetřujícím týmu (porady atd.) se odehrává asi 10 %, znovu 

10% interdisciplinárně (péče, terapeuti, lékaři, kreativní terapeuti, sociální služby). 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

praktikanti, žáci ošetřovatelství, ošetřovatelé, odborníci ve zdravotní péči 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

Jsou zde malé týmy (terapeuti vedoucí případ, primární péče, sociální služba) stejně tak 

podtýmy, které se vztahují k plánování, když je to potřebné. 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 

terapeuti vedoucí případ a odpovědný vrchní lékař 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? 

Mají společný cíl, naladění či společný jazyk? 

Máme prostor pro individualitu terapeutů se společným terapeutických základním 

nastavením (hlubinně-psychologickým) a mnoha možnostmi individuálního utváření 

terapie. Společným cílem je dobrá péče o pacienty. 

 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

služby na směny, kde dochází k „hádanicím“ při předávání služeb, částečné úvazy 

pracovníků stěžují společný týmový čas 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

každá směna pracovníka péče, který ji vede 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 

ne 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

porady denně 30 – 60 minut, interní supervize dle potřeby, externí spv 90 minut každé 4 

týdny 

 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? 

Jak pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

 denní písemná dokumentace pacientských spisů, dokumentace průběhu a změn 

terapeutických cílů pacienta 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

řídící lékařka, 3 stanice s vrchním lékařem, asistující lékaři a pečovatelé pro každých 18 

pacietnů, 1 denní klinika s 18 místy 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

Organizační otázky, otázky obsazení stanic a koncepční otázky spolu s vrchními lékaři, 

kontakt s pacienty při jejich představování s následným rozhovorem se zodpovědným 

terapeutem. Při zvláštních případech v rámci klinického předání. 

13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

velmi nákladný a časově náročný, zato dobré výsledky péče 
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Klinika Mnichov 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení psychosomatických 

pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a jaká 

ne? 

Cca 50 - 70% v týmu, přičemž ovšem zčásti v čistě koterapeutickém týmu. Cca 20-30 % v 

týmu s psychology a lékaři. Zbytek pracovního času se ovšem také diskutuje v rámci týmu. 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

ošetřovatelé a zdravotní sestry se speciálním terapeutickým behaviorálním vzděláním, 

velká část také s odborných vzděláním v psychiatrické péči 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

Ano, viz organizační struktura. 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 

Celkovou odpovědnost nese v posledku vždy řídící lékař, operativní odpovědnost nese 

primární terapeut, vedle toho každý zaměstnanec dle svého stupně vzdělání nese 

odpovědnost za svůj osobní podíl na péči/léčbě. 

 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? Mají 

společný cíl, naladění či společný jazyk? 

Společné cíle (viz vize/ideál kliniky), především ale podobné základní nastavení/přístup 

k pacientům, vyjádřený respektem, otevřeností a pozitivním postojem vůči každému 

pacientovi. 

Převážně jednomyslný/souhlasný, převažující behaviorální charakteristický způsob 

vyjadřování. 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

Ano, různé modely pracovního času/úvazku, předpisy zdravotnické politiky (např. 

nesmyslné nároky na dokumentaci a hierarchickou strukturu společnosti/zařízení). 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

ústní domlouvání, množství konferencí v různém společném uspořádání, e-mailem 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 

týdně porady o průběhu terapie se stanovením dalších terapeutických cílů 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

detailní týmové porady týkající se pacientů – 1x za týden, 

každodenní ranní konference celé kliniky a také jednotky péče (stanice), 

porady o týmových záležitostech dle potřeby, 

individuální a skupinové supervize každá 1x týdně 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? Jak 

pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

písemná dokumentace ve spisech stejně jako v lékařské zprávě, občas také telefonické 

předání 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

Viz diagram organizace, obchodní ředitel vede 3 oblasti: správu/management, řízení/, 

terapeutickou oblast (lékaře a psychology a také speciální terapeuty) a koterapeutickou 

oblast (=péče), vedeno nyní také oborovým vedoucím. 

6 stanic péče sestávající nyní z týmu lékařů, psychologů, personálu péče (koterapeuti) a 

speciálních terapeutů, vedeno nyní vrchním lékařem nebo vedoucím psychologem. 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

vedení a dohled nad terapeutickými službami, personální řízení 
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13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

Těžší pacienti mohou být v týmu podstatné lépe s/uneseni, různé součásti pacienta se 

v týmu zobrazují. Menší tlak pro individuálního (ko-)terapeuta, vyšší pracovní spokojenost. 

Klinika Donaustauf/Nürnberg? 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení psychosomatických 

pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a jaká 

ne? 

Psychoterapie se v týmu neuskutečňuje - všechny ostatní formy péče (s různými hlavními 

body u každé z jednotlivých profesních skupin) ano. Medicínská pečovatelská opatření jsou 

prováděna výhradně dětskými zdravotními sestrami, eventuálně žákyněmi nebo lékařkami. 

Vyučování pacientů se koná dopoledne s učiteli Školy pro nemocné, zkušenostně-

pedagogicky orientovaný program volného času se odehrává s pedagogy, sestrami a 

terapeutkami. 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

2 psycholožky (s aprobací v psychoterapii), 1 diplomované pedagožka se vzděláním 

v terapii dětí a mladistvých, 3 dětské zdravotní sestry, 1 sociální pedagožka, 2 zdravotní 

sestry žákyně, zpravidla 2-3 praktikantky, 1 výživová poradkyně, 1 arteterapeutka (doplácí 

se), 1 staniční lékařka, 1 pediatra jako vrchní lékařka (na hodinu), další „funkční“ 

terapeuti (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie) jsou k dispozici dle potřeby. 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 

terapeutické a lékařské vedení podřízené přímo řídícímu lékaři, tým péče a výchovy 

v rámci vedení služeb péče 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? Mají 

společný cíl, naladění či společný jazyk? 

Máme společné systemické, resp. Rodinně-terapeutické paradigma s pozadím křesťansko-

humanistického modelu. 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

Vlastně nic, protože v našem týmu je velmi vysoká personální stabilita, tudíž jsme spolu 

velmi „dobře sehraní“. 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

de facto oba vedoucí (vedoucí lékařka a vedoucí diplomovaný psycholog) 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 

v interprofesním dialogu v týmu, roli „case managera“ přebírá aktuální individuální 

terapeut 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

týmové porady 3x týdně 1 hodina, supervize cca 1x za 6 týdnů na 2 hodiny 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? Jak 

pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

telefonicky, předběžné závěry, propouštěcí zprávy; příjem probíhá ovšem výhradně na 

přání zákonných zástupců (většinou rodičů) po společném „úvodním rozhovoru“ 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

Vedení oddělení diplomovanými psychology (terapeuticky) a pediatrická vrchní lékařka 

(medicínsky), 3 týmová zasedání od cca 1 hodiny za týden, externí supervize cca 6 týdně. 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

Řídící lékař je spíše formální nadřízený, rozhodnutí jsou praktický výlučně tvořena 

v konsensu v týmu. 
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13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

Výhody: vyšší míra shody a společného pohledu na určité pacienty, dobré 

interdisciplinární porady, „každý ví a umí všechno“, minimalizace „štěpení“ 

prostřednictvím pacientského systému; nevýhody: občas trochu časové náročné vytváření 

názorů a rozhodnutí, riziko rozptýlení/roztříštění na různá (oborové?) těžiště. Přednosti – 

také ve formě vyšší spokojenosti zaměstnanců – podle našeho přesvědčení v široké 

perspektivě převažují. 

 

Univerzitní klinika Erlangen 

 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení psychosomatických 

pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a jaká 

ne? 

Nemohu porozumět otázce. 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

Máte na mysli „psychosomatickou psychoterapii“? K terapeutickému týmu patří: lékaři, 

psychologové, kreativní terapeuti, odborní ošetřovatelé. 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

Ano, máme „porady pro nastavení péče/léčby/terapie“ (Behandlungsettings), které jsou 

dále děleny podle typu/obrazu onemocnění. 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 

individuální terapeut – to je zpravidla lékař nebo psycholog 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? Mají 

společný cíl, naladění či společný jazyk? 

Společné cíle, které řídící lékař každý rok předkládá, diskutují se a zpětně se hodnotí. 

V rámci pravidelných (každoročních) zaměstnaneckých pohovorů se probírají cíle 

jednotlivých pracovníků ve věcech zaměstnanecké spokojenosti, dalšího vzdělávání a 

nápadů na inovace. 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

Pro mne nesrozumitelná otázka. 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

dokumentace na internetu, předávání, týmové porady 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 

Ne, máme společné terapeutické cíle nebo léčebné zaměření. 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

každodenní krátké porady, např. 1 hodina o jedné skupině 21 pacientů, k tomu 3x delší 

týmové supervize každý týden 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? Jak 

pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

viz nahoře 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

společné vypracování terapeutických cílů v týmový rozhovorech, diagnostika a plánování 

terapie už od přijetí 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

Rozhoduje o terapeutickém konceptu, personální politice. 

13.  Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

pacienti jsou chápáni/nazírání komplexně 
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Odborná klinika Enzensberg 

 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení psychosomatických 

pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a jaká 

ne? 

Péče je koterapeuticky rozdělena na příjmové a indikační skupiny. Péče provádí 

samostatně relaxační metody ve skupině (progresivní svalová relaxace, cvičení pozornosti, 

meditace). K tomu pečovatelé vedoucí podpůrné, průvodní rozhovory s pacientem a 

nacvičují stabilizační techniky. Přijímají pacienta kompletně samostatně a vedou s ním 

také samostatně propouštěcí pohovor. To znamená, že 60 % se odehrává samostatně. Tyto 

záležitosti se poté komunikují v týmu. 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

Všechny ošetřující síly/složky týmu jsou prozkoušení zdravotníci a ošetřovatelé. Dodatečná 

vzdělání: odborný terapeut pro psychická onemocnění, terapeut praktikující meditace a 

relaxace, hypnosystemické vedení rozhovoru (Společnost Miltona Ericksona). 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

Existuje velký tým celého oddělení, který se schází týdně v souvislosti s řešení 

organizačních otázek. Na každou skupinu pacientů (12-14 pacientů) se každý týden 2x 

koná „malý tým“. Ten se skládá vždy ze somatického lékaře, psychoterapeuta, 

ošetřovatele, fyzioterapeuta. K tomu přicházejí další spolupracovníci ve větších časových 

rozestupech (arteterapeut, sociální poradce, muzikoterapeut), kteří také pracují 

s pacientem. „Stráž“ má psychoterapeut, to znamená, že on činí po poradě týmu poslední 

rozhodnutí. 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 

primární terapeut (to může být psycholog nebo lékař), zaštítěn řídícím lékařem 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? Mají 

společný cíl, naladění či společný jazyk? 

Pečujeme podle celostního, psychosomatického konceptu, který zohledňuje tělesné, duševní 

a sociální aspekty onemocnění. Náš koncept péče usiluje o úzké propojení všech 

ošetřovatelů. Cílem je posílit pacientovy zdraví udržující zdroje. Terapeutický koncept 

oddělení pro psychosomatiku trvá proto na integrativním kognitivně behaviorálním 

přístupu, který bere v úvahu medicínská i psychologická opatření. V tomto je tým v zásadě 

velmi jednotný. 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

I přes časté týmové porady se stále objevují nedorozumění v komunikaci. Především u 

rozhodnutí, které se musí udělat rychle, týkajících se pacienta rozhodne současný terapeut 

podle svých odborných znalostí. Tato rozhodnutí ne vždy naleznou souhlas u ostatních 

členů týmu. Nejsnáze zde vznikají konflikty mezi somatickým lékaře a individuální 

terapeutem. 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

Koordinátora nemáme, existuje „vedoucí písemností“ (střídající se), který přenáší 

dokumentaci informací z aktuálních terapeutických oborů (potom jde do Kardexu 

/kartotéka?/). Pacienti ze „vztahových“ skupin jsou jeden po druhém probíráni se zpětnou 

vazbou ze všech profesních skupin v týmu (v zásadě rovnoprávně). 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 
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U velmi komplexních/komplikovaných problémů s např. prodloužení řidičské způsobilosti, 

dodatečné EFL-testování, učení chůze po amputaci, znalecké posudky, obtížná reintegrace 

v povolání, zde existuje rehabilitační case management. 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

jednou za 2 týdny týmová supervize, 1x týdně individuální supervize, velký tým každý týden, 

malý tým 2x za týden 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? Jak 

pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

Vždy odpovídající písemné zprávy s doporučením pro další navazující péči, občas také 

dodatečně telefonický kontakt. 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

Máme zde pevně daný koncept péče odpovídající příslušné MKN diagnóze (pokyny směrnic 

podle odborných společností a předpisy plátců), tento koncept je ještě individuálně u 

každého pacienta aktualizován/upraven/odsouhlasen. Toto odsouhlasení se odehrává u 

týmu pro příjem. Jednotlivé moduly péče jsou pro pacienty i zaměstnance centrálně 

plánovány. Vedle činností u pacientů dostatečné je dostatečný časový prostor/prostoj 

k dispozici pro týmovou spolupráci, vykazování do dokumentace aj. Pacienti jsou přijímáni 

v uzavřených skupinách a kontinuálně ve všech hlavních oblastech (lékařsko-somatická 

ošetření, ošetřovatelská péče, fyzioterapeutické ošetření a psychoterapeutická péče) jsou 

doprovázení stabilním „vztahovým“ terapeutem. 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

Podivuhodná otázka!!! Protože nese celkovou odpovědnost, může samozřejmě zasahovat 

všude, případně uplatnit právo veta. Pokud se v individuální supervizi, na týmové poradě 

nebo při vizitě nevyskytnou žádné zvláštní problémy nebo konflikty, leží rozhodnutí o 

pacientově péči atd. na týmu a aktuálním terapeutovi v dané odborné oblasti. Koordinaci 

zajišťuje individuální psychoterapeut. Řídící lékař naplňuje své úlohy řízení. 

13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

Z mého pohledu žádné nevýhody. Z principu sice vysoký časový faktor, který se ale 

nakonec velmi vyplatí. 

 

Klinika Simssee Lázně Endorf 

 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení psychosomatických 

pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a jaká 

ne? 

Týmová zasedání se konají týdně 2x po 2 hodiny, k tomu je 1 hodina případové supervize, 

externí týmová supervize 1x za kvartál, to znamená, že 15% se odehrává jako přímo 

týmová práce. Interdisciplinární výměna informací se koná na denní bázi neformálně. 

Individuální a skupinové terapie nejsou podle našeho porozumění přímou týmovou prací. 

2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

vrchní lékař, lékaři, psychologové, sociální pracovník, ošetřovatelské koterapie, 

spolupracovník pro fyzioterapii 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

Kompetentní vrchní lékař vede tým, je zde také manažer času/má svého časového 

manažera/asistenta. Ve fázi brainstormingu nejsou žádné příspěvky filtrovány a jsou 

posuzovány stejně a je s nimi rovnoprávně zacházeno, ve fázi soustředění jsou propojovány 

podle zaměření péče. 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 
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ošetřující lékař je primární kontaktní osobou, poslední odpovědnou instancí je řídící lékař 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? Mají 

společný cíl, naladění či společný jazyk? 

koncept oddělení: 

1. Vytvořit pro pacienty místo pro uzdravování 

2. Zvláštní místo osobního vývoje pro zaměstnance 

3. Regionální propojení 

4. Centrum dalšího a navazujícího vzdělávání 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

ne, stacionární psychosomatika je multimodální multiprofesionální integrativní týmovou 

spoluprácí 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

Zodpovědný vrchní lékař je také týmovým koordinátorem, vedle osobní výměny v týmu jsou 

informace, např. konziliární sociální práce komunikovány přes interní síť. 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 

přijímající lékař je také somatickým a psychoterapeutickým ošetřujícím po celý pobyt a 

píše propouštěcí dopis; pravidelné případové supervize s externím supervizorem a také 

odpovědným vedoucím lékařem 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

viz otázka 1 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? Jak 

pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

Pacient dostává vstupní lékařskou zprávu, poté propouštěcí zprávu. Mnohé lékaře či 

psychologické psychoterapeuty známe osobně, účastní se například našeho 

organizovaného dalšího vzdělávání. 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

Příjmový lékař ošetří pacienty jak somaticky, tak psychoterapeuticky. Jádro péče/léčby 

jsou 2 individuální terapie a 2 skupinové terapie po 75 minut za týden, také individuální a 

skupinové terapie v zážitkových terapiích (arteterapie, muzikoterapie, taneční terapie, 

KBT). Indikační skupina, jako trénink sociálních kompetencí, bolesti nebo syndromu 

vyhoření jsou individuálně zaměřeny/nasměrovány, všichni pacienti dostávají sportovní a 

pohybově terapeutický program. 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

Řídící lékař je oprávněn k dalšímu vzdělávání pro pokračující vzdělání lékařů v oboru 

psychosomatika a psychoterapie, on zajišťuje kvalitu péče, je promotor managementu 

kvality a lékařky odpovědný za příjem, terapeutický proces a propuštění. 

13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

I přes 2x2 hodiny času pro týmovou výměnu/poradu je ale čas, který je k dispozici, nazírá 

stále jako nedostatečný (zdroj). 

 

Klinika Heiligenfeld Lázně Kisssingen 

1. Považujete veškerou spolupráci vašich pracovníků při léčení psychosomatických 

pacientů za týmovou? ANO/NE 

a. Jaká část (jaký podíl v %) péče o psychosomatické pacienty probíhá v týmu a jaká 

ne? 

Cca 50 % práce je týmovou spoluprací a vzájemné dohody/domlouvání a různé pracovní 

skupiny jsou důležité pro péči o pacienty, abychom nepřehlédly žádné “štěpení” či 

pacientovu dynamiku. 
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2. Kdo je součástí Vašeho týmu pro psychosomatickou péči o pacienty? 

zdravotní sestry, odborná péče, mimo jiné ošetřovatelské profese (péče o seniory) 

3. Existuje ve Vašem týmu nějaká hierarchie? 

vedení služeb péče, péče, management péče o pacienty, ředitel péče 

4. Kdo nese v týmu zodpovědnost za léčbu společného pacienta? 

stacionární ošetřující lékař 

5. Co propojuje práci jednotlivých odborníků ve vašem pracovní společenství? Mají 

společný cíl, naladění či společný jazyk? 

společné cíle oddělení a hodnoty organizace 

6. Vyskytují se i překážky, které brání týmové spolupráci? Jaké? 

ne 

7. Jakým způsobem mezi sebou v týmu sdílíte informace? Máte týmového 

koordinátora? 

předání, elektronicky 

8. Jak je ve Vašem týmu zajištěná týmová spolupráce nad konkrétními případy? 

individuální termíny přes „management pacientů 

9. Jaká je frekvence Vašich týmových porad a supervizí? 

týmové porady 3x každý týden, případové supervize každý měsíc, týmové supervize 1x za 

půl roku 

10. Jakým způsobem zajišťujete externí spolupráci s ostatními lékaři či terapeuty? Jak 

pacienty předáváte a jak komunikujete v průběhu léčby? 

spočívá na ošetřujících terapeutech 

11. Jaká je organizační struktura Vašeho pracoviště? 

Základna péče, digitální složky pacientů, 24 hodinové služby, behaviorálně terapeutické 

skupiny 

12. Jaké má povinnosti a kompetence vedoucí lékař? Do čeho zasahuje a o čem 

rozhoduje v rámci týmu? 

řídit dům, odborná odpovědnost, žádná disciplinární odpovědnost v péči, zasahovat může 

medicínsky/odborně 

13. Jaké výhody Váš způsob spolupráce v týmu skýtá? Jaké nevýhody? 

Nejsou zde žádné nevýhody týmové spolupráce, výhoda: společný tok informací a jejich 

výměna. 

 

 


