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�Programovému�přístupu�k�péči�se jinak říká také  
systém�CPA.

Systém�CPA se stará o to, abyste dostali veškerou pomoc, 
kterou potřebujete ke zlepšení svého zdraví i života.
Systém�CPA se používá tehdy, když potřebujete pomoc od 
více lidí.

Systém�CPA zajišťuje vzájemnou spolupráci všech, kdo 
vám pomáhají.

Nejdůležitější osobou v rámci systému CPA jste vy.

Každý, kdo je součástí vaší skupiny v systému CPA, je tu 
pro vás.

V této brožuře najdete detailní informace o systému�CPA.
 

Co je systém
CPA?

in Leeds

Systém CPA (Care Programme 
Approach, Programový přístup k péči)

Plan

2
in Leeds

Spolupráce

Systém CPA

Vy

Pomoc díky CPA



Bude vám přidělen koordinátor�péče.

Koordinátor péče se stará o to, abyste získali potřebnou pomoc.

Koordinátor péče dělá vše pro to, abyste mohli vyjádřit, jakou podporu si 
pro zlepšení zdraví a života představujete.

Koordinátor péče zajišťuje, aby vám pomoc a péče skutečně
zlepšila zdraví a zkvalitnila život.
Máte-li k systému CPA jakékoli otázky, zeptejte se svého koordinátora péče.

 

Váš koordinátor péče

care
coordinator

?

care
coordinator
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Pomoc Váš názor

Podpora a péče



Vaším koordinátorem péče je: 

………………………………………….....................................

Tel. č.:

 …………………………………………....................................

Pokud koordinátora péče nezastihnete, můžete 
mu zanechat zprávu. Můžete také požádat
o hovor s někým dalším, kdo vám pomáhá.

Můžete zavolat také

 …………………………………...........………………………… 

Tel. č.:  

…………………………………………………...........................

Pokud máte dobré přátele, pečovatele či sousedy  
nebo sociálního pracovníka, kterému důvěřujete,  
promluvte si s nimi.

 

Kdo je můj koordinátor péče?

care
coordinator
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Jméno 
koordinátora péče

Telefon

Telefon

Kamarád

Zanechte zprávu



Systém CPA má tři části.

Posouzení zjistí, jakou pomoc potřebujete 
pro zlepšení zdraví a zkvalitnění života.

Plán�péče bude obsahovat způsob, jakým
vám pomůžeme zlepšit zdraví a zkvalitnit život.

Přezkoumání zkontroluje, zda je vám péče 
prospěšná.

 

Co se děje při účasti v systému CPA?
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Posouzení

Plán péče

Přezkoumání 
plánu péče



První částí systému CPA je 
posouzení.

Posouzení znamená zjištění, jakou pomoc potřebujete
pro zlepšení zdraví a zkvalitnění života.

Lepší zdraví a kvalitnější život znamená pro každého 
něco jiného.
Zeptáme se vás, co pro vás lepší zdraví a kvalitnější život 
znamenají.
Zeptáme se, jaký podle vás život bude,
až se zlepší. 

Tímto způsobem lépe zjistíme, jakou péči a pomoc
potřebujete.

Při posouzení rovněž zjistíme, jakou pomoc potřebujete 
v oblasti bezpečí. 

?

Posouzení
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Posouzení

Lepší zdraví a 
kvalitnější život

Ptejte se

Podpora a péče

Bezpečnost



Poslechneme si váš názor na způsob poskytování péče a 
pomoci.

Jakmile se dohodneme na péči a pomoci, připravíme vám 
plán péče.

Plán péče popisuje, co má každý zúčastněný dělat, 
aby vám pomohl.

Vy a ostatní zúčastnění obdržíte kopii
plánu péče. 

 

Plán péče

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan
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Váš názor

Vytvoření 
plánu

Plán péče

Distribuce plánu



 
Plán péče budeme alespoň jednou ročně 
přezkoumávat.

Přezkoumání znamená kontrolu, zda je plán péče
stále vhodný.

Můžete si zvolit, jak a kde bude přezkoumání 
provedeno.

Přezkoumání může mít podobu setkání s vámi a lidmi, kteří 
vám pomáhají.

Může se tomu také říkat schůzka CPA.

Nebo se můžete rozhodnout pro jiný způsob přezkoumání.

Váš koordinátor péče si s vámi o přezkoumání promluví.

Zeptá se vás, zda vám péče pomáhá zlepšit zdraví a 
zkvalitnit život.
Můžete o tom pohovořit během přezkoumání.
Nebo o tom můžete povědět svému koordinátorovi péče.

 

Přezkoumání
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Přezkoumání 
plánu péče

Přezkoumání

Promluvte si



Lidé, kteří s vámi pracují, mají za úkol:

Spolupracovat
Společně s vámi se dohodneme na pomoci, jakou 
potřebujete.
Pokud máte pečovatele, můžete jej také zahrnout 
do systému péče CPA.

Respektovat�vás�jako�osobnost
Lidé, kteří vám pomáhají, vás budou respektovat 
zohledňováním vašich názorů a přání.

Jednat�s�vámi�spravedlivě
Všichni s vámi budou jednat spravedlivě. 
Nikdo s vámi nebude jednat jinak kvůli barvě
pleti ani z důvodu nemoci či hendikepu. 
Pokud s vámi jiní lidé jednají kvůli těmto věcem jinak, 
požádejte je, aby se k vám chovali spravedlivě.

 

Jak se mnou budou 
lidé pracovat?

=
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Spolupráce

Respekt

Spravedlnost



Některé věci můžou pomoci zlepšit vaše zdraví a zkvalitnit váš život:

Váš plán péče říká, jakou pomoc v těchto oblastech 
chcete.
Váš koordinátor péče vám pomůže promyslet věci, 
které jsou pro vás důležité.

 

Zlepšete své zdraví 
a zkvalitněte svůj život

Ochotní příbuzní a přátelé

Pohodlné bydlení Kulturní a duchovní přesvědčení

Schopnost si poradit
ve stresu

50p2p

£1

Nestrachovat se o
peníze

Dělat, co vás baví

50p2p

£1
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Plán péče



Cílem systému CPA je zajištění správné pomoci.
Třeba znáte další lidi, kteří chtějí být součástí 
vaší péče CPA.

Váš koordinátor péče vám může pomoci s výběrem dalších 
lidí, které chcete zapojit do péče v systému CPA.
Může jít o vašeho pečovatele či rodinného příslušníka 
nebo přítele.

Součástí skupiny CPA může být i váš zástupce.
Je to někdo, kdo vám pomáhá vyjádřit svůj názor,  
nebo kdo mluví za vás.
Pokud je pro vás těžké se na schůzkách CPA vyjádřit,
váš zástupce vám může pomoci.

Pokud budete chtít, může vám s hledáním takového 
zástupce pomoci koordinátor péče.
Případně se můžete obrátit na službu Leeds Advocacy.
0113 244 0606

Pokud se na vás vztahuje Zákon o duševním zdraví, 
můžete rovněž požádat o nezávislého 
zástupce pro duševní zdraví.
Tento zástupce vám pomáhá s vyjádřením názoru na 
okolnosti, které se vám dějí v souvislosti s uplatněním 
Zákona o duševním zdraví.
Nezávislé zástupce pro duševní zdraví můžete kontaktovat 
na čísle 0113�247�0449.
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Kdo ještě může být součástí
mé skupiny CPA?

mental health
act

! ?
? ?
?

! !?

MDT

Multidisciplinární 
tým

Volba pomáhajících

Zastupování

Zákon o duševním 
zdraví



Pečovatel je někdo, kdo se o vás stará 
bez nároku na mzdu.
Pokud máte pečovatele, i pro ně je možné provést
posouzení jejich potřeb.

Při posouzení potřeb pečovatele se zjišťuje, co pečovatel 
potřebuje k tomu, aby vám pomohl.

Pokud bude váš pečovatel chtít, může pro něj váš 
koordinátor péče zajistit posouzení jeho potřeb.

Případně se může váš pečovatel poradit s týmem 
pečovatelů na čísle
0113 2954445

Tým pečovatelů poskytuje podporu jednotlivým 
pečovatelům 
i skupinám.

Navíc také podávají informace o vzdělávacích a sociálních 
aktivitách.

12

Pečovatelé

in Leeds

Pečovatel

Telefon

Tým pečovatelů

Informace
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Pokud si myslíte, že jste nemocní, měli byste to 
sdělit koordinátorovi péče.

Nebo pokud máte pečovatele, povězte to jemu.

Případně se svěřte někomu, komu důvěřujete.

 

Pokud onemocníte, můžete společně s pečovatelem
zavolat praktickému lékaři. 

Praktický lékař vám dá telefonní číslo na poradnu. Tato 
služba vám pomůže, když nejsou obvyklí pečovatelé v 
dosahu.

Můžete rovněž telefonicky   požádat o radu se 
zdravotní péčí.

A pokud jde o naléhavý případ nebo pokud je to z důvodu 
vašeho bezpečí,
jděte do nemocnice na pohotovost.

Někdy si vaší nemoci všimne někdo jiný.
Možná vám to říkají a snaží se pomoci.
Možná budete potřebovat pomoc od svého týmu nebo jiné 
služby.

 

Co mám dělat, když se cítím špatně 
nebo naléhavě potřebuji pomoc?

care
coordinator

Lékař

Tel. č. 111
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Váš plán péče vám rovněž řekne, co dělat v případě 
nouze.

Váš plán péče by měl obsahovat předběžné�prohlášení.
Předběžné prohlášení říká, jakou pomoc chcete, když 
onemocníte.

Více informací o předběžném prohlášení vám poví 
koordinátor péče.

 

Můžu se rozhodnout, jakou chci 
pomoc, až budu nemocný/á?

in Leeds

Plan

crisis plan
HELP

care
coordinator

Krizový plán

Plán péče

Koordinátor péče
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O vašem CPA budeme informovat vašeho lékaře a lidi, kteří 
vám pomáhají, pokud nás nepožádáte, abychom to nedělali.
Někdy musíme poskytnout informace o vás ještě 
někomu dalšímu.
Je to proto, aby vám mohli pomoci.
Jiným lidem dáváme jen ty informace, které potřebují 
ke své práci.

Zeptáme se vás, zda můžeme sdělit informace o vás někomu 
jinému.
Tomu se říká požádat o váš souhlas.

Než někomu sdělíme informace o vás, vždy vás požádáme o 
váš souhlas, s výjimkou těchto případů:
• v naléhavých případech,
• pokud se sami ohrožujete,
• pokud ohrožujete někoho jiného,
• pokud to nařizuje zákon.

Abychom vám poskytli tu správnou pomoc, potřebujeme si o 
vás uchovávat informace. 
Tyto informace jsou uchovávány v bezpečí a utajení.
Jde o slib, kterému se říká Záruka na záznamy 
o národní zdravotní péči.

O tom, kdo může potřebovat informace o vás, 
vám řekne koordinátor péče.

Případně můžete zatelefonovat vedoucímu pro informace a 
znalosti
na číslo 0113�305�5916.
Vedoucí pro informace a znalosti odpovídá za bezpečnost a 
utajení informací, které o vás uchováváme.

 

Kdo může znát informace o mně?

care
coordinator

Lékař

Souhlas

Bezpečné 
informace

Koordinátor péče
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Jak mohu získat další pomoc 
a rady?

Další informace a rady můžete získat od služby PALS.
Zkratka PALS znamená Služba pro poradenství a 
spolupráci s pacienty.
Je to bezplatná služba.

Služba PALS vám může pomoci, pokud potřebujete poradit 
ohledně vaší péče.
Může vám najít další pečovatele či pomocníky.

Také vám pomůže řešit problémy 
s našimi službami.
Služba PALS vám rovněž pomůže se stížnostmi.

Služba PALS dodržuje stejná pravidla o uchovávání 
vašich informací v tajnosti.

Služba PALS funguje od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 
hod.
Můžete jim zavolat na číslo 0800�0525�790.
Nebo poslat e-mail na adresu pals.lypft@nhs.net

 

P.A.L.S

 

you should

Rady

Stížnosti

Bezpečné 
informace

Telefon a e-mail
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Další informace získáte také od služby Informace 
o duševním zdraví. Služba Informace o duševním 
zdraví může pomoci najít radu a pomoc.

Služba Informace o duševním zdraví je dostupná
od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hod.

www.mentalhealthleeds.info
Nebo jim můžete zavolat na číslo 
0113�275�2417.

 

 

Od koho můžu získat další pomoc 
a rady?

in Leeds

Informace

Telefon a e-mail
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Máte právo s péčí a pomocí, kterou dostáváte, 
nesouhlasit.

Můžete o tom pohovořit se svým koordinátorem 
péče.

Můžete o tom promluvit se svým zástupcem, který 
vám pomůže vyjádřit svůj názor.

Rovněž se můžete svěřit příteli nebo
příbuzným.

Také si o tom můžete promluvit se službou PALS.

Pokud i poté s péčí a pomocí nesouhlasíte, 
měli byste napsat na oddělení stížností:

Complaints Department (Oddělení stížností)
Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust 
Trust HQ
Twenty-one Fifty 
Thorpe Park 
Leeds 
LS15 8ZB

 

in Leeds

Co když si chci 
stěžovat?

P.A.L.S

care
coordinator

Stížnosti
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