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Shrnutí

Toto hodnocení bylo realizováno v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky

“Deinstitucionalizace služeb péče o duševně nemocné”, hrazeného z prostředků Operačního programu

Zaměstnanost přičemž jako hlavní nástroj je používána sada nástrojůWHO QualityRights Tool Kit.

Psychiatrická léčebna je specializované zařízení na střednědobou ústavní léčbu závislostí

na návykových látkách a patologického hráčství. Byla založena v roce 1966. V současnosti je kapacita

léčebny 109 lůžek, ročně absolvuje terapeutický program v léčebně 600 až 800 pacientů. PL

je přímo zřizovanou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Léčebna má v současnosti 4

oddělení – 3 D a tři oddělení psychoterapeuticko-režimová. K dnešnímu datu (22.5. 2018)má PL

111 pacientů (38 žen 73 mužů). Za rok 2016 měla PL 809 pacientů, z toho

bylo 493mužů a 316 žen. Nejvíce pacientů bylo za rok 2016 (259 pacientů) z věkové struktury 31-40

let. Nejvíce pacientů za rok 2016 přišlo z kraje a z (data za rok 2017 nejsou

prozatím k dispozici), zařízení přijímá pacienty z celé ČR. Léčebna poskytuje:

- střednědobou ústavní léčbu závislosti na nealkoholových drogách,

- střednědobou léčbu závislosti na alkoholu a patologickém hráčství,

- detoxikaci a krátkodobou stabilizaci,

- rodinnou a partnerskou terapii,

- krátkodobé stabilizační pobyty na zvládnutí relapsu,

- krátkodobé motivační (tzv. opakovací) pobyty v rámci následné péče.

Objekt se skládá z 11 samostatných budov. Ve 3 z nich jsou umístěna lůžková oddělení, další 3 jsou

využíványpro terapeutické programy, ostatní jako zazemí lečebny. Všechny budovy jsou v dobrém

technickémstavu (u poslední probíhá rekonstrukce). Léčebna je rozdělena do čtyř oddělení: A, B, C a

3D. Mužská oddělení jsou B, C a oddělení A je ženské. Oddělení 3D je smíšené.

Náš tým navštívil všechna oddělení.

Shrnutí výsledků

1

Téma Stupeň dosažených výsledků (A/F, A/P, A/I, N/I,

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

Téma 1. Právo na přiměřenou životní úroveň (Čl. A/P

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením –dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň A/F

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

Téma 3. Právo na uplatnění právní způsobilosti a A/F

právo na svobodu a osobní bezpečnost (Čl. 12 a

14 ÚPOZP)

Téma 4. Ochrana proti mučení a jinému krutému, A/P

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

Téma 5. Právo na nezávislý způsob života a A/P

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

1
A/F= Plně dosažené výsledky; A/P=Částečně dosažené výsledky; A/I=Plnění výsledkůbylo zahájeno; N/I=Nebylo

zahájeno; N/A=Nepoužitelné
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Metodologie

Tým byl sestaven tak, aby zahrnoval široké spektrum oborů v oblasti duševního zdraví, členové týmu byli

a) výzkumník, b) psychiatr, c) sociální pracovník, d) uživatelka psychiatrických služeb, e) právnička -

odbornice na lidská práva.

Hodnotící návštěva byla naplánována pracovnicemi Ministerstva zdravotnictví. MZ dale jednalo také s

panam ředitelema primářem PL o termínu a vlastním průběhu návštěvy.

Dopis oznamující návštěvu zaslaloMinisterstvo zdravotnictví. Před návštěvou byl proveden s panem

ředitelem zařízení telefonický a e-malový kontakt k projednání časového harmonogramu návštěvy a

potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 18 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu). Z tohoto

počtu bylo 8 žen a 10 mužů. Dále rozhovory proběhly s 15 zaměstnanci, a to v následující struktuře

pracovních pozic: 1 ředitel, 1 primář, 1 koordinátorka kvality, 1 arteterapeutka, 1 pracovní terapeut, 4

zdravotní sestry, 1 psycholog, 2 sociální pracovnice, 1 psychiatra, 2 kuchařky. Dále členové týmu využili

studium dokumentů, pozorování, účast na aktivitách, prohlídku.

Setkání týmu proběhlo 22.5.2018. Všichni členové týmu byli přítomni, skóre bylo stanoveno na základě

diskuse mezi členy týmu, shoda byla dosažena pro všechny body. Ve vzácných případech, kdy nebyl

dosažen konsensus, se tým rozhodl na základě hlasování po řádné diskusi.
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Závěry
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Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/P Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/F

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/F

(např. okna nejsou rozbitá, malba se

neloupe ze zdí).

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/P Budova naízí pouze některé prostory jako

postižením. bezbariérové.

1.1.3 Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a A/P Pokoje uživatelů nejsou vybaveny žaluziemi k

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro zastínění před slunečním svitem

bydlení.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/F

před zraněním v důsledku požáru.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínkypro A/P

pohodlný spánek a dostatek soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli A/F

dostatečný životní prostor a nejsou

přeplněné.

1.2.2 Muži, ženy, děti a starší osoby mají k A/F

dispozici oddělené místnosti pro spaní.

1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně A/I Je tu poměrně přísný režim zejména v rámci

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou jiných oddělení než 3 D, souvisí se zaměřením a

spát. terapeutickýmpůsobením.

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům A/P Některé pokoje mají prosklené dveře (částečně),

služby dostatek soukromí. tedy není úplně zajištěno úplné soukromí.

1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.
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1.2.6 Uživatelé služby si mohou ponechat své A/I Nenabízí se vice klíčů odpokoje (I když

osobní věci a mají k dispozici odpovídající vícelůžkový), jen jeden klíč, který se při odchodu

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. odevzdává. Skříňky na pokoji se nedají zamykat.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/F

požadavky.

1.3.1 Koupelna a toalety jsou čisté a funkční. A/F

1.3.2 Koupelna a toalety poskytují soukromí a A/P Koupelna na oddělení 3 D neměla klíč, nešla

jsou oddělené pro ženy a muže. uzamykat.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup do A/F

koupelny a na toalety.

1.3.4 Je uspokojena také potřebavyprazdňování N/A Takoví uživatelé se nenacházeli v zařízení.

a osobní hygieny těch uživatelů služby,

kteří jsou upoutáni na lůžko nebo mají jiné

tělesné postižení.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/P

nezávadnou pitnou vodua oblečení, které

odpovídá jejich potřebám a preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/P Zařízení nenabízí automaticky k pití vodu, není

k dispozici v dostatečném množství, příliš výběr jídel.

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/P Je k dispozici jedna jídelna, není možné s

uspokojivých podmínek a stravovací ohledem na charakter léčebny (zdrav. zařízení)

prostory jsou kulturně vhodné a odráží zajistit např. vaření (ohřev jídla) na jednotlivých

stravovací zvyklosti v komunitě. odděleních.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F

oblečení a obuv (denní a noční úbor).

1.4.4 Jestliže nemajíuživatelé vlastní oblečení, je A/F

jim poskytnuto oblečení dobré kvality,

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/P

komunikovata jejich právona soukromí je

respektováno.

1.5.1 Uživatelé služby mohou svobodně a bez A/P Wi-Fi je k dispozici, PC je využíváno za poplatek.

cenzury využívat komunikační prostředky,

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a

internet.
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1.5.2 Je respektováno právo uživatelů služby na A/F

soukromí při komunikaci.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat N/A Není zde umožněna komunikace v jiném jazyce

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim zejména v režimovém a psychoterapeutickém

poskytne podporu (např. překladatele), procesu.

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/P S ohledem na charakter zařízení a terapeutické

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na činnosti není plně zajišteno.

návštěvy v rozumnou dobu.

1.5.5 Uživatelé služby se po v areálu zařízení A/P Je doporučován doprovod personálu, i na jídlo.

mohou volně pohybovat.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/F

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 Zařízení disponuje dostatečným A/F

vybavením, které je pohodlné a v dobrém

stavu.

1.6.2 Dispozice zařízení umožňuje interakci mezi A/P Je plánovaná kavárna, bufet.

uživateli služby, zaměstnanci a

návštěvníky.

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/P Omezený přístup (časový) knihovny, televizní

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli místnosti.

příležitost účastnit se volnočasových

aktivit.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako A/F

prostory, kde uživatelé služby tráví volný

čas.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/P

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/F

komunikovat s ostatními uživateli, včetně

příslušníků opačného pohlaví.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/F

požadavkůjako např. účast na svatbě nebo

pohřbu.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/P Povinná účast, nepodílí se vždy plně na rozsahu

pravidelných, organizovaných aktivit, které aktivit.

jsou obecně i z věkového hlediska vhodné.

1.7.4
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

A/I Není patrná příliš aktivní pomoc.

informace o aktivitách v komunitě a

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Omezená nabídka vně zařízení.

s účastí na zábavních aktivitách a akcích

mimo zařízení a zábavníaktivity z komunity

se realizují na půdě zařízení.
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2. PRÁVO NADOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/F Viz tématická oblast

ÚROVNĚ FYZICKÉHO A DUŠEVNÍHO

ZDRAVÍ (ČL. 25 ÚPOZP)

2.1 Zařízení je dostupné každému, kdo A/F

požádá o léčbu a pomoc.

2.1.1 Nikomu není odepřen přístup do zařízení A/F Zařízení není schopno řešit cizince (vyjma česky a

nebo k léčbě na základě ekonomického slovensky mluvících), souvisí s prací s uživateli

hlediska nebo rasy, barvy pleti, pohlaví, (terapeuticé aktivity zaměřené na slovo)

jazyka, náboženského vyznání, politického

či jiného přesvědčení, národního,

etnického, domorodého nebo sociálního

původu, postižení, narození, věku nebo

jiného postavení.

2.1.2 Každý, kdo požádá o psychiatrickou léčbu, A/F

získá péči v tomto zařízení nebo bude

odkázán na jiné zařízení, které mu péči

může poskytnout.

2.1.3 Žádný uživatel služby nebude do tohoto A/F

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani

v něm nebude setrvávat na základě rasy,

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského

vyznání, politického či jiného přesvědčení,

národního, etnického, domorodého nebo

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.

2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/P

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

v oblasti duševního zdraví.

2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/F

dostatečně různorodými dovednostmi

k poskytování poradenství, psychosociální

rehabilitace, informací, vzdělávání a

podpory uživatelůmslužby, jejich rodinám,

přátelům nebo pečovatelům za účelem

podpory samostatného života a zapojení

do komunity.

2.2.2 Zaměstnanci jsou informováni o A/P Nebyl dostatek praktických příkladů.

dostupnosti a roli komunitních služeb a

zdrojů za účelem podpory samostatného

života a zapojení do společnosti.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/F

konzultaci u psychiatra nebo jiného

specializovaného zdravotnického

pracovníka.
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2.2.4 Zaměstnanci v zařízení jsou proškoleni a A/F

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.

2.2.5 Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné N/I Nejsou proškoleni s mezinárodními standardy v

informace o právech osob s mentálním oblasti lidských práv včetně ÚOZP.

postižením a jsou obeznámeni

smezinárodními standardy v oblasti

lidských práv včetně ÚPOZP.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

mechanismech, jejichž prostřednictvím

mohou vyjadřovat své názory na

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

mají k nim přístup.

2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a A/P

odkazy na podpůrné sítě a další služby

jsou součástí plánu
2
na poskytování

služeb v rámci zotavování řízeného

uživatelem a přispívají k tomu, aby byl

uživatel služby schopen nezávislého

života ve společnosti.

2.3.1 Každý uživatel služby má komplexní, A/P Zařízení vede dokumentaci, ohledně cílů nejsou

individuální léčebný plán, který zahrnuje uživatele vždy plně informováni

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní,

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

k uzdravení.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a A/P Jde s ohledem na charakter zaměření léčebny o

odráží jeho volbu a preference v oblasti terapeutické zaměření. Schází důkazy v praxi.

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Není důkaz, že se léčebna věnuje vypracování

služby vybízeni, aby si vypracovali dokumentů “Dříve vyslovená přání”.

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

(dokument s pokyny pro lékařskou péči),

ve kterém jsou konkretizovány možnosti

léčby a rekonvalescence, které si přejí

nebo nepřejí využít v případě, že by nebyli

schopni své přání v určité budoucí etapě

vyjádřit.

3
Tzv. Dříve vyslovená přání (dokument s pokyny pro lékařskou péči) je písemný dokument, v němž si člověk může

předem vybrat možnosti týkající se jeho zdravotní péče, léčby a rekonvalescence pro případ, že by je v budoucnu

nebyl schopen vyjádřit. Tento dokument může také zahrnovat možnosti léčby a rekonvalescence, které si daná

osoba nepřeje podstoupit, čímž se zajistí, že nebudemuset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/F

k psychologickým programům zaměřeným

na naplnění jím zvolené společenské role,

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je

nastaven podle léčebného plánu dané

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovednostínutných pro samostatný život a

péči o sebe sama.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/F

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo

k udržování kontaktu s členy své sítě pro

usnadnění samostatného života v

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při

navazování kontaktu uživatelů služby

s rodinou a přáteli, a to v souladu s přáním

uživatelů služby.

2.3.6 Zařízení poskytuje uživatelů služby vazbu A/F

na obecný systém zdravotní péče, další

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví,

jako je například sekundární péče, a služby

v rámci přirozené komunity, jako například

příspěvky, bydlení, pracovní agentury,

centra dennípéče a asistovanou rezidenční

péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/F

dostupná a užívaná řádným způsobem.

2.4.1 V zařízení jsou k dispozici psychofarmaka A/F

(uvedená na národním seznamu

základních léků) nebo je lze předepsat.

2.4.2 Zařízení je pravidelně zásobováno A/F

základními psychofarmaky v dostatečném

množství, aby splňovalo potřeby uživatelů

služby.

2.4.3 Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické A/F

diagnóze uživatelů služby a je pravidelně

revidována.

2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/F

léku, který je jim nabízen, a o jeho

případných vedlejších účincích.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

možnostech léčby, které jsou dostupnou

alternativou medikace nebo ji mohou

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/F

medicíny jsou dostačující.
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2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmudo zařízení a také pravidelně během

pobytu.

2.5.2 Uživatelům je v zařízení, nebo na A/F

doporučení i mimo ně,dostupná také léčba

běžných zdravotních obtíží včetně

očkování.

2.5.3 Je-li třeba provést chirurgický nebo A/F

lékařský zákrok, který nelze realizovat

v daném zařízení, bude uživateli pomocí

běžnéhopostupu tato služba včas zajištěna

jinde.

2.5.4 V zařízení pravidelně probíhá zdravotní A/F

osvěta a propagace.

2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

záležitostech týkajících se reprodukce a

plánovaného rodičovství.

2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/F

medicíny se uživateli poskytují na základě

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

3. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ PRÁVNÍ A/F Viz tématická oblast

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍBEZPEČNOST (ČL. 12 A 14 ÚPOZP)

3.1 Preferenceuživatelů služby ohledněmísta A/F

a formy léčby mají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem A/F

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim

budou služby zprostředkovány.

3.1.2 Jevynakládáno veškeré úsilí na to, abybylo A/F

zajištěno, že uživatelé služby budou moci

žít ve své komunitě.
4

3.1.3 Preference uživatelů služeb jsou základem A/F

všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich

léčby a rekonvalescence.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/P

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

4
Kritérium 3.1.2 platí pouze pro lůžková zařízení; všechna ostatní kritéria uvedená ve Standardu 3.1 platí pro

lůžková i ambulantní zařízení.
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3.2.1 3.2.1 Přijetí a léčba se zakládají na A/F

svobodném a informovaném souhlasu

uživatelů služby.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I V praxi není využíváno ani teoreticky není

respektují Dříve vyslovená přání uživatele ošetřeno.

služby.

3.2.3 Uživatelé služby mají právo léčbu A/F

odmítnout.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/F

nebo zadržuje osobu bez jejího

svobodného a informovaného souhlasu, se

zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnémuorgánu.

3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo N/A V zařízení se takovéto osoby nenacházely.

drženy, aniž by k tomu daly informovaný

souhlas, jsou informovány, jak se proti

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 Zařízenípodporuje, abyosoby, které se léčí N/A V zařízení se takovéto osoby nenacházely.

nebo jsou zadržovány bez informovaného

souhlasu, získaly přístup k postuodvolání a

právnímu zastoupení.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji A/P

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1 Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají A/F

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost

rozumět informacím, rozhodovat a volit.

3.3.2 O právech uživatelů služby jsou A/F

poskytovány jasné a srozumitelné

informace v písemné i ústní formě.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/F

a srozumitelné informace o hodnocení,

diagnóze, možnostech léčby a

rekonvalescence, a to ve formě, které

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodné a informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc A/P Není zdokumentovaná praxe.

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o

osobních, právních, finančních či jiných

záležitostech určit dle své vlastní volby

osobu, která jim bude poskytovat podporu

a se kterou se budou moci poradit, anebo

síť osob, a zaměstnanci zařízení budou tyto

vybrané osoby respektovat.
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3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/P S ohledem na zaměření a charakter léčebny a

nominované osoby poskytující podporu terapeutický proces nelze vždy plně zajistit.

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je převládajícím A/P S ohledem na zaměření a charakter léčebny a

modelem; proces náhradního rozhodování terapeutický proces nelze vždy plně zajistit.

není uplatňován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby A/I Není prozatím řešeno jako koncept, limity dány v

poskytující podporu nebo síť osob a chce terapeutické léčbě a uživatelů.

takovou osobu jmenovat, zařízení mu

pomůže takovou podporu zprostředkovat.

3.4 Uživatelé služeb mají právo na zachování A/F

důvěrnosti informací a na přístup

k informacím o svém zdravotním stavu.

3.4.1 Na každého uživatele služby je vytvořena A/F

důvěrná osobní zdravotní složka s

dokumentací.

3.4.2 Uživatelé služby mají přístup k informacím A/F Přístup mají, ale dle jejich infomací nevyužívají.

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.

3.4.4 Uživatelé služebmohou bez cenzury do své A/F

zdravotnísložky přidat písemné informace,

názory a komentáře.

4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/P Viz tématická oblast

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO

PONIŽUJÍCÍMUZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A 16

ÚPOZP)

4.1 Uživatelé služeb mají právo na ochranu A/F

před slovním, duševním, tělesným a

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 Personál zachází s uživateli služby lidsky, A/F

důstojně a s úctou.

4.1.2 Žádný uživatel služby není vystaven A/F

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo

duševnímu týrání.

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/F

fyzickému nebo citovému zanedbávání.

4.1.4 Byla přijata náležitá opatření, aby A/F

nedocházelo k žádnému týrání.
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4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/F

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si

přejí.

4.2 K řešení případných krizí se použijí A/P

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace A/P Pouze krátkodobé omezení pohybu (úchop,

nebo omezováni v pohybu. farmakologické zklidnění)

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešenímísto A/P Snaha řešit krizi jinak, ale není vyškolení v

izolace nebo omezení a zaměstnanci jsou deskalaci.

vyškoleni v technikách deeskalace při

řešení krizí a v rámci prevence zranění

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve A/P Obtížně zhodnotitelné pro toto zařízení.

spolupráci s dotčeným uživatelem služby

s cílem určit spouštěče a faktory, které

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu A/P Obtížně zhodnotitelné pro toto zařízení.

stanovené dotčeným uživatelem služby

jsou k dispozici v případě krize a jsou

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se A/F Vzhledem k charakteru akrátké délce omezení

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se není indikace informování příslušného externího

řediteli zařízení a také příslušnému orgánu.

externímu orgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, N/A Zařízení neprovádí

psychochirurgie a jiné léčebné výkony,

které mohou mít trvalé nebo nezvratné

následky, a to bez ohledu na to, zda jsou

prováděny v daném zařízení nebo v jiném

zařízení, nesmí být zneužívány a mohou

být provedeny výhradně na základě

svobodného a informovaného souhlasu

uživatele služeb.

4.3.1 Uživatelům služby není bez jejich N/A

svobodného a informovaného souhlasu

poskytována elektrokonvulzivní terapie.

4.3.2 K dispozici jsou jasné a podložené klinické N/A

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny se

dodržují.
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4.3.3 Elektrokonvulzivní terapie není nikdy N/A

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie amyorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby a

nezávislého schválení ze strany odborné

komise.

4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby N/A

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby nesmíbýt podroben N/A Zařízení neprovádí

lékařským nebo vědeckým pokusům, aniž

by k tomu dal/a svůj souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí N/A

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A

výsady, vyrovnání nebo odměna za

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3 Lékařské nebo vědecké pokusy se N/A

neprovádí, pokudmohou být pro uživatele

služby škodlivé nebo nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A

schvaluje nezávislou etickou komisí.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/P

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Nejsou podány informace o nezávislých orgánech

postupech založených na důvěrné bázi pro (např. Veřejný ochránce práv)

podávání odvolání a stížností u vnějšího,

nezávislého právního orgánu ve věci

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení

pohybu, přijetí nebo léčení bez

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

4.5.2 Uživatelé služby jsou chráněni před A/P Nejasné praxe.

negativními dopady, které mohou

vyplynout z jimi podaných stížností.
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4.5.3 Uživatelé služby mají přístup k právním A/F

zástupcům a mohou se s nimi setkávat

mezi čtyřma očima.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/F

zástupcům, kteří je informují o jejich

právech,mohou s nimi probrat problémy a

získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5 Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo A/F

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

disciplinární a/nebo právní opatření.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/F Zařízení i požádalo o návštěvu veřejného

s cílem předcházet špatnému zacházení ochránce práv, ale neproběhla.

s uživateli služby.

5. PRÁVONA NEZÁVISLÝ ŽIVOT A NA A/P Viz tématická oblast

ZAPOJENÍDO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, aby A/F

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 Zaměstnanci uživatele služby informují o A/F

možnostech bydlení a finančních zdrojích.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při A/F

získání a udržení bezpečného, finančně

dostupnéhoa slušného bydlení.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F

získat finanční zdroje nezbytné pro život v

komunitě.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke A/P

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Dělají navazující služby, odkazují na ně.

informace o vzdělávání a pracovních

příležitostech v komunitě.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Neumožňuje plně zhodnotit s ohledem na rozsah

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, (krátkou délku) léčby.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Neumožňuje plně zhodnotit s ohledem na rozsah

v profesním rozvoji a v získání placených (krátkou délku) léčby.

pracovních příležitostí.
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5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/P

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Neumožňuje plně zhodnotit s ohledem na rozsah

informace, které jsou nutné k tomu, abyse (krátkou délku) léčby.

mohli plně zapojit do politického a

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/F

s uplatňováním jejich hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Neumožňuje plně zhodnotit s ohledem na rozsah

se zapojením do činností politických, (krátkou délku) léčby.

náboženských, sociálních organizací,

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby A/P

v sociálních, kulturních, náboženských a

volnočasových aktivitách.

5.4.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Podpora zejména uvnitř zařízení.

informace o dostupných možnostech

zapojení do sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Podpora zejména uvnitř zařízení.

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Zařízení využívá možnosti, které jsou limitovány

s účastí v kulturních a náboženských jeho odlehlostí.

aktivitách dle jejich volby.
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Diskuse

Kontext instituce

• Jak dobře je instituce začleněna do místní komunity a jejích zařízení

• Instituce se nachází v v podstatě na polosamotě. Obec

je vzdálena cca je od léčebny cca 8 km. Snaha o

zapojení léčebny do komunity, např. spolupráce s obcemi

např. pomoc obcím při živelných katastrofách. Většina pracovníků léčebny (85 %) z

dojezdového vzdálenosti.

• Dopravní spojení (nebo nedostatek) v oblasti, stejně jako spojení s hlavnímiměsty

• Doprava (do a zpět) je možná během pracovních dnů i víkendů. Během

všedních dnů autobusy ze zastávky poblíž léčebny jezdí do (a zpět) i

dvakrát během hodiny. Během víkendu je dopravní spojení do a zpět

obtížnější (2-3 x za den).

• Jakékoli další důležité demografické informace o obyvatelích, včetně toho, zda jsou obvykle získávány z

lokality nebo zvenčí

• Pacienti jsou z celé ČR, protože tato psychiatrická léčebna má celorepublikovoupůsobnost.

Nejvíce pacientů (za rok 2016) bylo z

• Poskytuje instituce klinické a podpůrné služby, které jsou specifické pro potřeby různých skupin

obyvatel (např. děti, starší lidé, lidé s autismem, lidé smentálním postižením, osoby s demencí, osoby s

tělesným postižením)

• Instituce poskytuje služby pro pacienty v rozsahu své léčby (nelimituje léčbu věkem –od 16

let, pohlavím, rasou. Dále umožňuje i léčbu matkám s dětmi. Překážkou nemá být ani

poskytování služebosobám se zdravotním postižením).

• Úloha instituce v pečovatelských cestách (tj. Zda je někde, kde obyvatelé procházejí nebo zůstanou v

kratším termínu nebo zda je to poslední bod v pečovatelské cestě)

• Průměrná délka hospitalizace je 49-51 dní (se započítaním předčasně ukončené léčby –

např. reverz), jinak jsou pacienti v léčebně v průměru tři měsíce - u dokončených léčebných

procesů. Nikdo z pacientů není v zařízení déle než jeden rok (délka pobytu je ovlivněna i sítí

navazných služeb).

• Význam zařízení v místní oblasti, např. jako zaměstnavatel v dané oblasti

• Díky své velikosti je pozice léčebny jako zaměstnavatele v obci významná. Léčebna je

největší zaměstnavatel v okolí.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce
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• Ředitel zařízení je v odborné radě, tutor pro deinstitucionalizaci zařízení poskytujících

podobný typ služeb, kde se řeší závislosti, v předsednictvu Společnosti pro návykové nemoci.

Dle sdělení pana ředitele, je potřeba navýšit počet personálu nikoliv dle normativu, ale dle

individuálních potřeb vyplývajících z lečebného procesu, v následujících pozicích:

zdravotní sestry: 1,5 násobně,

psycholové, psychoterapeuti, lékaři – psychiatři,

sociální pracovníci by bylo třeba zvýšit alespoň na 6 (2 na 30 uživatelů).

Další oblasti rozvoje vedení zařízení spatřuje v oblasti poskytování služeb v přirozeném

prostředí uživatelů např. prostřednictvím rozšířených adiktologických ambulancí. Dále je I

snaha o rozvoj multidisciplinárního týmu.Další úvahy směřují do oblasti rozšíření kapacity

např. pro rodiče s dětmi, osoby s postiženími a s duláními diagnózami.

Proces hodnocení

Viz výše.

Tematické domény

Téma 1: Právo na přiměřenou životní úroveň (Čl. 28 ÚPOZP)

Vedení i zaměstnanci instituce kladou důraz na zvyšování kvality životní úrovně uživatelů. Vedení

psychiatrické léčebny hledá aktivní cesty k rozvoji zařízení, ke zvyšování kvality adiktologické

psychiatrické péče, dalšímu rozvoji areálu léčebny po estetické i účelové stránce – prosazování konceptu

enviromentálního enrichmentu. Snaží se zapojovat do projektů investičního a neinvestičního charakteru

z EU i z finančních zdrojů dalších evropských států. Klienti hodnotili prostředí nemocnice velmi pozitivně.

Případné limity v oblasti životní úrovně souvisí limity budovy a jejím zazemím a velikostí areálu.

Téma 2: Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

Tato oblast je hodnocená jako A/F. Nejsou limity pro přijetí k léčbě. Tým odborníků je pestrý a s dobrými

znalostmi. Zaměstanci jsou podporováni vedením k sebevzdělávání a při vyšší aktivitě jsou kladně

hodnoceni. Léčba psychofarmaky je moderní a adekvátní stavu uživatelů. Je přítomna dobrá dostupnost

služeb všeobecné medicíny včetněmožnosti návštěv externích specialistů. Oddělení 3D přináší revoluční

individualizovanou péči ve smyslu vymezení se vůči tradičním postskálovským modelům. Výraznější

nedostatek se projevil pouze v oblasti proškolování zaměstnanců na téma lidských práv vč. ÚPOZP.

Neošetřená byla oblast Dříve vyslovených přání a nedostatky byly též v oblasti dokumentace

individálního léčebného plánu, ale dle informací managmentu bude těmto oblastem věnovaná

pozornost a tyto oblasti sebudou rozvíjet.

Téma 3: Právo na výkon právní způsobilosti a právo na osobní svobodu a bezpečnost osob (Čl. 12 a 14

ÚPOZP)
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I tato tématická oblast byla hodnocena vysoce kladně. V kominukaci uživatelů a zaměstnanců je

přítomen respekt a vzájemná úcta. Základem pro rozhodnutí o léčbě je preference uživatelů. Zařízení má

již 6 let zavedenu elektronickou formu vedení zdravotní dokumentace. Nízké hodnocení se projevilo v

oblasti týkající se Dříve vyslovených přání a podporovaného rozhodování, které je v praximéně

využíváno. Uživatele tyto oblasti však aktivně nezmiňovali jako limit.

Téma 4: Zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení (Čl. 15 a 16 ÚPOZP)

.

V zařízení se neprovádí elektrokonvulzivní terapie a žádný uživatel není podroben žádným lékařským

pokusům. Nikdo z dotazovaných pacientů si nestěžoval na to, že by zažil mučení nebo kruté, nelidské či

ponižující zacházení nebo trest nebo vykořisťování, násilí nebo zneužívání. Naopak byli uživatelé s

chováním zaměstnanců velmi spokojeni. Pravidelně zde probíhá interní/externí hodnocení spokojenosti

uživatelů. Limity vnímáme v oblasti školení zaměstnanců v deeskalačních technikách. Dále nebyli

uživatelé dostatečně obeznámeni o nezávislých institucích, na které se mohou obrátit v případě

špatného zacházení – např. Veřejný ochránce práv. Zařízení zatím nebylo ze strany VOP ani

mezinárodních institucí monitorováno.

Téma 5: Právo na nezávislý život a začlenění do komunity (Čl. 19 ÚPOZP)

Velmi kladně jsme hodnotili činnost sociálních pracovnic ve smyslu zajištění sociální stability uživatelů.

Vzhledem ke kratší době pobytu a celorepublikovou spádovostí se hůře hodnotila oblast týkající se

zaměstnávání, vzdělávání, navazujících služeb, ale celkově byla i zde úroveň poměrně dobrá. V některých

případech mají pacienti méně informací o svém zapojení do komunitních aktivit mimo zařízení. Není

šance tolik rozvíjet volnočasové a nebo kulturní aktivity mimo prostor léčebny s ohledem na režim a

dostupnost.

Závěry a doporučení

[Tato část by měla odrážet doporučení pro budoucnost, např. Co je zapotřebí k zajištění lepší ochrany a

podpory lidských práv; co je zapotřebí k podpoře bezpečného a efektivního přechodu k nezávislému /

komunitnímu životu pro obyvatele; jaké okamžité zlepšení je pro zařízení nezbytné; jaké dobré iniciativy

vyžadují další rozvoj, podporu a šíření.]

Oceňujeme úsilí vedení o reformu zařízení – psychiatrické léčebny. Klíčová je snaha ze strany ředitele

zařízení prosazovat koncept uplatňování lidství a respektu v léčebných procesech PL. Jsou zastoupeny 2

modely přístupu k léčbě: 1) tradiční režimový – vysoce strukturovaný s četnými režimovými opatřeními,

2) 3D (diferenciace, diagnostika, detoxifikace) – založen na individuálním plánování a úloze case

managementu. Tyto dvamodely by bylo vhodnější hodnotit každý zvlášť. Pokud by se system 3D

hodnotil samostatně, předpokládáme, že by hodnocení dopadlo pozitivněji. Na druhou stranu i první

model doznal v posledních letech zančných pozitivních změn, které se na celkovém hodnecení významně
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projevili. Navíc při rozhovoru s uživateli vyplynulo, že oba modely jsou plně využívány a uživatelé jsou s

nimi spokojeni a to včetně přijmutí režimových opatření, která jsou důležitou součástí adiktologické

praxe.

Do budoucna by bylo vhodné lépe informovat uživatele o přínosech obou modelů, pro možnost jejich

aktivního rozhodování v průběhu celého pobytu. Dáleby bylo vhodné pokračovat v nastaveném trendu

uvolňování režimu v obou modelech, rozšiřovat model 3D vůči režimovým oddělením (např.Model case

management, individualizovaná péče).

Pro další vyhodnocování kvality péče a oblasti dodržování práv pacientů doporučujeme se inspirovat

hodnotícím nástrojem WHO a vést diskusi o oblastech kde zařízení dostalo nižší skóre.

Vzhledem k charakteru pracoviště (adiktologické zařízení s limitovanou dobou pobytu) by bylo vhodné

zvážit model posuzování, další proces transformace-deinstitucionalizace.

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1

[Přiložte prosím jako samostatný dokument při předložení zprávy]
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