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Shrnutí

Toto hodnocení bylo realizováno v rámci projektuMinisterstva zdravotnictví České republiky

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

Zaměstnanost, přičemž jako hlavní nástroj je používána sada nástrojů WHO QualityRights Tool Kit.

je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou

psychiatrickou a diagnostickou péči, přímo řízenýmMinisterstvem zdravotnictví.

Psychiatrická nemocnice v má kapacitu 150 lůžek. Léčebná péče je zvláště orientovaná na

klienty trpícími závislostí na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách, pro které je k dispozici několik

léčebných programů včetně začleněné terapeutické komunity pro drogově závislé. V nemocnici se

nachází šest oddělení a každé z nichmá svá specifika. Všechna oddělení jsou koedukovaná (muži a ženy

společně). Jsou to tato oddělení: Oddělení I - psychoterapeutická komunita "HARMONIE" pro závislé na

návykových látkách (kapacita 24 lůžek), Oddělení II – pro dlouhodobou rehabilitační léčbu včetně

geriatrické péče (kapacita 37 lůžek), Oddělení III – terapeutická komunita “FENIX” pro léčbu smíšených

závislostí včetně alkoholu (kapacita 25 lůžek), Oddělení IV. – kombinované přijímací oddělení s

intenzivní léčbou, léčba detoxikačních stavů (kapacita 26), OdděleníV. – terapeutická komunita “FIDES”

pro drogově závislé (kapacita 21 lůžek), Oddělení VI. – terapeutická komunita “TAO” pro osoby s

duševnímonemocněním ( kapacita 17 lůžek).

Psychiatrická nemocnice vlastní celkem 19 objektů, kdy v 16 ti objektech je administrativní, technické

či provozní zázemí. Ve zbylých 3 objektech jsou lůžka pro pacienty. Dosud se podařilo opravit fasády,

sociální zázemí, elektroinstalaci, včetně náhradního zdroje. Vybudovat čističku odpadních vod,

kanalizaci a výtah. V současné době opravili část střechy nad hlavním objektem, upravili prostory pro

klienty a vybudovali nový stravovací prostor. Za finanční prostředky Norkých fondů se podařilo

zrekonstruovat část budovy pro terapeutickou komunitu TAO.

V současnosti je v psychiatrické nemocnici hospitalizovno 133 pacientů (z toho je k datu 5.9. 2018 94

mužů a 32 žen), ročně absolvuje v nemocnici léčbu 694 pacientů (počet přijatých za rok 2017). Počet

propuštěných pacientů byl za rok 2017 701. K ústavní psychiatrické léčbě přijímá pojištěnce starší 15

let věku, ze stanoveného spádového území - z okresu nemocnici jsou však uživatelé z celé

republiky. Ke dni 5.9. 2018 bylo v zařízení 6uživatelů s nařízenou ochrannou léčbou. Ke stejnému datu

bylo 5 uživatelů nedobrovolně hospitalizovaných. Tým se zaměřil na hodnocení oddělení č.2, č. 4 a

terapeutické komunity TAO.
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Shrnutí výsledků

Téma Stupeň dosažených výsledků
1
(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/I
28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením –dále jen „ÚPOZP“)

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

Téma 3. Právo na uplatnění právní způsobilosti a A/P
právo na svobodu a osobní bezpečnost (Čl. 12 a

14 ÚPOZP)

Téma 4. Ochrana proti mučení a jinémukrutému, A/P
nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

Téma 5. Právo na nezávislý způsob života a A/F
zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

1
A/F= Plně dosažené výsledky; A/P=Částečně dosažené výsledky; A/I=Plnění výsledků bylo 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).MZ dale jednalo také

se zástupkyní ředitele o termínu a vlastním průběhu návštěvy.

Dopis oznamující návštěvu zaslalo Ministerstvo zdravotnictví. Před návštěvou byl proveden se zástupkyní

ředitele zařízení telefonický a e-mailový kontakt k projednání časového harmonogramu návštěvy a

součinnosti, potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 17 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu). Z tohoto

počtu bylo 8 žen a 9 mužů. Dále rozhovor proběhl s rodinnou příslušnící – návštěvou uživatelky. Dále

rozhovory proběhly s 12 zaměstnanci, a to v následující struktuře pracovních pozic: Zástupkyně ředitele,

vrchní sestra, 2 lékaři, 3 sestry, 1 psycholog,1 praktická sestra , 1 staniční sestra -adiktolog, 1 sociální

pracovník – adiktolog ( transformační secialista) , 1 správce budov.

Dále členové týmu využili studium dokumentů, pozorování, prohlídku areálu a objektů.

Setkání týmu proběhlo 6. 9. 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.

4



Téma/Standard/Kritéria ZáSvkěórrey Komentáře

1. PRÁVO NA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/I

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/I

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/P Budovy jsou celkem udržované, ale omítky se

(např. okna nejsou rozbitá, malba se místy loupou. Vzhledem ke stáří budov je ale

neloupe ze zdí). jejich stav uspokojivý.

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/I Výtah je pouze na hlavní budouvě, jinak budovy

postižením. uzpůsobeny nejsou. Některá schodiště jsou

vyloženě náročná.

1.1.3
Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a

A/I Zaznamenali jsme stížnosti na nedostatečné

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro
větrání na oddělení, klimatizace byla pouze v

bydlení.
některých nově opravených prostorách. Ani

osvětlení proctor není vždy ideální, ale i to je do

jisté miry zaviněno stářím a dispozicí budov.

1.1.4
Jsou zavedena opatření na ochranu osob

A/F V zařízení probíhají požární cvičení, nejsou tu

před zraněním v důsledku požáru.
hlásiče ani sprinlery, je v plánu jejich instalace.

Hasící přístroje jsou na odděleních k dispozici.

Únikové cesty jsou vyznačeny, revise probíhají.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky pro N/I

pohodlný spánek a dostatek soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli N/I Velká část pokojů je vícelůžkových (4-8), některé

dostatečný životní prostor a nejsou pokoje jsou průchozí. Opět dáno stářím adispozicí

přeplněné. budov.

1.2.2 A/I Na oddělení 2 jsou namíchaní pacienti se
Muži, ženy, děti a starší osoby mají k

závislostí, psych. poruchami a
dispozici oddělené místnosti pro spaní.

gerontopsychiatričtí pacineti. Na ostatních

odděleních jsme nedostatky nezaznamenali.

1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně N/I Jsou pevně dané časy – je to ovlivněno

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou režimovým nastavením, které se ale nejeví jako

spát. adekvátní pro všechny pacienty

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům N/I Pokoje pro větší množství pacientů, nemají žádné

služby dostatek soukromí. oddělené prostory (paravany…)
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1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F Oceňujeme civilnost lůžkovin (nejsou všechny

dostatečné množství čistých přikrývek a bílé…)

lůžkovin.

1.2.6 Uživatelé služby si mohou ponechat své A/P Uzamykatelné prostory na osobní věci jsou k

osobní věci a mají k dispozici odpovídající dispozici, první 4 týdny nemohoumít některé

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. osobní věci (telefony, peníze) – je to součást

režimových opatření

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/P

požadavky.

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

1.3.2 A/I Koupelny jsou společné, záchody jsou oddělené

nedostatečně (tenké příčky) Na některých

odděleních nebylo možné je uzavřít. Počet
Koupelna a toalety poskytují soukromí a

koupelen a toalet není podle našeho názoru
jsou oddělené pro ženy a muže.

dostatečný. Prostory na převlékání neposkytují

moc soukromí. Na některých odděleních je

možné se zavřít, což oceňujeme.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup do A/F

koupelny a na toalety.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba vyprazdňování A/P Peronál zajišťuje pomoc, ale technicky by mohly

a osobní hygieny těch uživatelů služby, být koupelny a toalety uzpůsobeny lépe.

kteří jsou upoutáni na lůžko nebo mají jiné

tělesné postižení.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/F

nezávadnou pitnou vodu a oblečení, které

odpovídá jejich potřebám apreferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/F Zaznamenali jsme stížnosti na nedostatečnou

k dispozici v dostatečném množství, pestrost (málo zeleniny, luštěnin)

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/P Na oddělení 2 plastové nádobí. Rozuíme tomu u

uspokojivých podmínek a stravovací gerontopsychiatrických pacientů, ale ne u všech.

prostory jsou kulturně vhodné a odráží

stravovací zvyklosti v komunitě.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F

oblečení a obuv (denní a noční úbor).

1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, je A/F

jim poskytnuto oblečení dobré kvality,

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.
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1.5 A/I Komunikace mezi pacienty jednotlivých
Uživatelé služby mohou volně

oddělení je omezována –není příliš jasné proč
komunikovata jejich právona soukromí je

(důvod nevynášení informací z komunit je
respektováno.

přinejmenším zvláštní)

1.5.1 N/I Internet je dostupný pouze v omezené časy,

Uživatelé služby mohou svobodně a bez telefony nejsou k dispozici kdykoliv, je omezen

cenzury využívat komunikační prostředky, obsah internetu (chápeme, že je to součást

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a režimu, ale opět si klademe otázku, zda je to

internet. adekvátní pro všechny pacienty), internetový

kiosek byl nefunkční

1.5.2 N/I Nejsou k dispozici prostory poskytující takové
Je

soukromí

respektováno

při komunikaci.

právo uživatelů služby na
soukromí, telefonní automat je ne chodbě, není v

budce

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/I Existuje směrnice o zajištění tlumočnickcý služeb,

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim materiály nejsou ve formě“easy to read”, které

poskytne podporu (např. překladatele), by byly vhodné minimálně pro

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou gerontopsychiatrické pacienty.

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/I V zařízení nejsou návštěvní místnosti jsou

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na využívány jídelny…Co oceňujeme je možnost

návštěvyv rozumnou dobu. přespání návštěv

1.5.5 A/I Zahrada se od 16:00 zavírá, na dvoře jsou
Uživatelé služby se po areálu zařízení

vymezené zóny pro jednotlivá oddělení, oddělení
mohou volně pohybovat.

jsou během dne otevřená

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/I

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 N/I Chybí denní místnosti, chybí návštěvní místnosti,

Dispozice zařízení umožňuje interakci mezi dispozice oddělení neposkytuje možnost

uživateli služby, zaměstnanci a přizpůsobit prostory tak, aby odpovídalo

návštěvníky. zvyklostem v komunitě. Komunitní oddělení jsou

na tom výrazně lépe, než oddělení 2 a 4

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/F K dispozici je celá řada sporotvních aktivit a

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli vybavení k jejich realizaci, je tu knihovna, stolní

příležitost účastnit se volnočasových hry. Uživatelé zmmiňovali, že v zimě je

aktivit. volnočasové vyžití troche slabší.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako N/I Využívají se chodby, jídelny a venkovní prostory.

prostory, kde uživatelé služby tráví volný

čas.
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1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I Hodnocení snižujeme z důvodu omezení v

společenský a osobní život a podílet se na osobních kontaktech, které vyplývá z léčebného

životě a činnostech komunity. režimu závislých uživatelů

1.7.1 N/I Zde opět narážíme na limity v komunikaci mezi
Uživatelé služby mohou vzájemně

odděleními. Zároveň je interakce mezi uživateli v
komunikovat

příslušníků opačného

s ostatními

pohlaví.

uživateli, včetně
rámci režimu různě omezována (fyzický

kontakt…)

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/F Aktivit je celá řada a jsou pestré

pravidelných,organizovaných aktivit, které

jsou obecně i z věkového hlediska vhodné.

1.7.4 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/F

informace o aktivitách v komunitě a

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I PN je v hodně odlehlé oblasti, režim řady

s účastí na zábavních aktivitách a akcích oddělení (zaměření na závisloti) jsou v tomto

mimo zařízení a zábavní aktivityz komunity hodně limitující. Občas sedějí nějaké akce v rámci

se realizují na půdě zařízení. zařízení.

2. PRÁVO NA DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/P

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

nebo k léčbě na základě ekonomického

hlediska nebo rasy, barvy pleti, pohlaví,

jazyka, náboženského vyznání, politického

či jiného přesvědčení, národního,

etnického, domorodého nebo sociálního

původu, postižení, narození, věku nebo

jinéhopostavení.

2.1.2 Každý, kdo požádá o psychiatrickou léčbu, A/F Vylučujícím faktorem může být závažný

získá péči v tomto zařízení nebo bude somatický stav – pak jsou uživatelé dokazováni na

odkázán na jiné zařízení, které mu péči jiná zařízení

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
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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 Doporučujeme ke zvážení zda nezařadit do týmů

dostatečně různorodými dovednostmi na odděleních peer konzultanta, oceňujeme

k poskytování poradenství, psychosociální týmový přístup na odděleních. Do buducna bude

rehabilitace, informací, vzdělávání a nutné zajistit návaznost psychiatrické péče

podporyuživatelům služby, jejich rodinám, vzhledem k důchodovému věku části lékařů.

přátelům nebo pečovatelům za účelem

podpory samostatného života a zapojení

do komunity.

2.2.2 Zaměstnanci jsou informováni o A/F

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.

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 A/I Písemné informace jsou dostupné a dobře

informace o právech osob s mentálním zpracované uživatelé jsou s právy seznamováni

postižením a jsou obeznámeni při přijetí. Personál ale není v tomto tématu nijak

smezinárodními standardy v oblasti proškolen.

lidských práv včetně ÚPOZP.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Způsob je popsaný, na odděleních jsou schránky,

mechanismech, jejichž prostřednictvím při dimisi vyplňují dotazník spokojenosti. Stížnosti

mohou vyjadřovat své názory na jsou řešeny v rámci zařízení, chybí nezávislá

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a komise (se zastoupením uživatelů)

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/I Jsou tvořeny plány, které se ale nedají považovat

individuální léčebný plán, který zahrnuje za komplexní, někteří uživatelé o existence plánu
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jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní, nevědí. Na komunitních odděleních jsou plány

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí poměrně komplexní a dobře zpracované. V

k uzdravení. nemocnici je propracovaný system garantů kteří s

uživateli plánují.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a A/P Uživatelé jsou do plánování zapojeni, některé

odráží jeho volbu a preference v oblasti plány jsou ale poněkud obecné a formální a není

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel z nich patrné zaměření na uživatelovapřání a

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také potřeby

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Informace o institutu dříve vyslovených přání je

služby vybízeni, aby si vypracovali uvedena v dokumentaci, ale v praxi se nepoužívá

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

a nejsou o něm informováni.

(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.

2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/P Na komunitních odděleních je tento bod

k psychologickým programům zaměřeným naplňován poměrně intenzivně. Na odděleních 2

na naplnění jím zvolené společenské role, a 4 není tomuto tématu věnována až tak

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností intenzivní pozornost.

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 Rodiny jsou do péče zapojovány.

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 Vzhledem k poloze zařízení je dojezdová

na obecný systém zdravotní péče, další vzdálenost do jiných zdravotnických zařízení

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, poměrně dlouhá.

jako je například sekundární péče, a služby

v rámci přirozené komunity, jakonapříklad

příspěvky, bydlení, pracovní agentury,

3
Tzv. Dříve vyslovená přání (dokument s pokynypro 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 nebude muset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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centra denní péče a asistovanou rezidenční

péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/P

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 A/P Z náhledu do dokumentace vyplynulo, že
Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické

medikace bývá dlouhodobě stejná, na druhou
diagnóze

revidována.

uživatelů služby a je pravidelně
stranu jsme zaznamenali používání moderních

depotních preparátů

2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/P V dokumentaci není zaznamenáno, že byli

léku, který je jim nabízen, a o jeho uživatelé informováni o nasazené medikaci, na

případných vedlejších účincích. vyžádání jsou informace poskytnuty.

2.4.5 A/P Zařízení je výrazně psychoterapeuticky zaměřeno
Uživatelé služby jsou informováni o

zaznamenali jsme I případy, kdy bylo diskutováno
možnostech léčby, které jsou dostupnou

snižovánímedikace, že by byla nabízena vyloženě

doplňovat,

alternativou

jako

medikace

například

nebo

psychoterapie.

ji mohou
alternativamedikamentózní léčby jsme ale

nezaznamenali.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/P Hodnocení je ovlivněno režimem zařízení, který

medicíny jsou dostačující. je uzpůsoben především léčbě závislotí.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmudo zařízení a taképravidelně 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 A/P Na komunitních oddleních ano, na odděleních 2 a
V zařízení pravidelně probíhá zdravotní

4 není systematická edukace ani psychoedukace,
osvěta a propagace.

témata jsou diskutována s garanty
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2.5.5 A/I Vztahy a jekékoliv fyzické kontakty mezi uživateli

Uživatelé služby jsou informováni o jsou striktně zakázány. Systematická edukace

záležitostech týkajících se reprodukce a neprobíhá. Na komunitních odděleních je tématu

plánovaného rodičovství. věnována pozornost příležitostně, když je to

nutné.

2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/F

medicíny seuživateli poskytují na základě

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

3. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ PRÁVNÍ A/P

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍBEZPEČNOST (ČL. 12 A 14 ÚPOZP)

3.1 Preferenceuživatelů služby ohledněmísta A/F

a formy léčbymají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem A/F Uživatelé si mohou vybrat které z komunitních

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim oddělení jim vyhovuje, naprostá většina uživatelů

budou služby zprostředkovány. přichází do zařízení dobrovolně ze své vůle.

3.1.2 Jevynakládáno veškeré úsilí na to, abybylo A/F Návrat do komunity je silně akcentován.

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.

3.2.1 Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a A/F

informovanémsouhlasu uživatelů služby.

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

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

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

příslušnému orgánu.

3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo A/I Na jednom z oddělení (4) jsme našli vyvěšené

drženy, aniž by k tomu daly informovaný informace o možnostech odvolání, na dalších

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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souhlas, jsou informovány, jak se proti odděleních jsme infomace neobjevili, nabídka

léčbě nebo držení odvolat. právních služeb pro pacinety není dostupná,

právní poraenství poskytují externí služby jako

PMS.

3.2.6 Zařízení podporuje, abyosoby, které se léčí A/I Opět je to závislé na poradenství externích

nebo jsou zadržovány bez informovaného služeb.

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 V zařízení je aplikován respektující přístup

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost

rozumět informacím, rozhodovat a volit.

3.3.2 O právech uživatelů služby jsou A/P Písemně jsou zpracovány, uživatelé jsou při přijetí

poskytovány jasné a srozumitelné informováni, informace nemají formu

informace v písemné i ústní formě. srozumitelnou pro všechny (easy to read)

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/P Písemně je to zpracované velmi dobře, informace

a srozumitelné informace o hodnocení, dostávají od garantů, opět chybí srozumitelné

diagnóze, možnostech léčby a formy, viz. výše

rekonvalescence, a to ve formě, které

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodnéa informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc A/F

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.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/F

nominované osoby poskytující podporu

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 A/F Process náhradního rozhodování jsme
Podporované rozhodování je převládajícím

nezaznamenali, což neznamená, že není nikdy
modelem; proces náhradního rozhodování

uplatňován, nicméně podporované rozhodování
není uplatňován.

je převládajícím modelem

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby A/F Funguje podpora “garantů, “absolventů” a

poskytující podporu nebo síť osob a chce “sourozenců”, když není rodina, hledají podporu

takovou osobu jmenovat, zařízení mu mezi dalšími lidmi.

pomůže takovou podporu zprostředkovat.
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3.4 Uživatelé služeb mají právo na zachování A/P

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/P Uživatelé o tom nejsou informováni, na vyžádání

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci. přístup mají, je zpracována směrnice

3.4.3 A/P Na některých odděleních jsme na nástěnkách

jako

Informace

důvěrné.

o uživatelích služby jsou vedeny
viděli celá jména uživatelů i s některými dalšími

informacemi.

3.4.4 Uživatelé služebmohou bez cenzurydo své A/P Teoreticky je to možné, ale v praxise to neděje,

zdravotní složky přidat písemné informace, uživatelé o tom nejsou informováni.

názory a komentáře.

4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/P

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO

PONIŽUJÍCÍMUZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A16

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.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, N/A Týrání nebylo zaznamenáno

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

N/I Omezovací prostředky jsou sice používány ve

nebo omezováni v pohybu.
velmi nízké míře, ale používány jsou. Zaznamenali

jsme take v rozhovorech, že jsou uživatelé
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zavíráni na samotku (kde údajně nejsou zamčeni),

což nebylo uváděno v záznamech.

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešenímísto A/F Alternativy a deeskalace je hojně využívána, což

izolace nebo omezení a zaměstnanci jsou oceňujeme

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 Nejsou formální krizové plány (což je škoda,

spolupráci s dotčeným uživatelem služby protože by tyto informace byly přenosnédo

s cílem určit spouštěče a faktory, které následných služeb), nicméně situace deeskalace

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také jsou vyhodnocovány.

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Krizové plány v písemné podobě nejsou

stanovené dotčeným uživatelem služby vytvářeny (na odděleních 2 a 4)

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

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se

řediteli zařízení a také příslušnému

externímu orgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, A/F

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 A/F

svobodného a informovaného souhlasu

poskytována elektrokonvulzivní terapie.

4.3.2 K dispozici jsou jasné a podložené klinické A/F

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny se

dodržují.

4.3.3 Elektrokonvulzivní terapie není nikdy A/F

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie amyorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A

nezletilých osob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky A/F

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby a
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nezávislého schválení ze strany odborné

komise.

4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby A/F

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby nesmí být podroben N/A Jsou prováděny pouze pozorovací studie

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 A/I V zařízení jsme rozhodně nezaznamenali případy
Je zajištěna ochrana před mučením nebo

mučeí, nebo nelidského zacházení, zařízení ale
krutým, nelidským či ponižujícím

take nevytváří mechanismy, které by takové
zacházením

zneužívání a týrání.

a před jinými formami
potenciální situace řešily, proto je hodnocení

sníženo.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Písemné informace o těchto možnostech jsme

postupech založených na důvěrné bázi pro našli pouze na oddělení 4, z rozhovorů vyplynulo,

podávání odvolání a stížností u vnějšího, že tyto informace uživatelé nemají.

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 N/I V jednom z rozhovorů bylo zaznamenáno, že

negativními dopady, které mohou uživateli bylo sděleno, že vědí, že si minule

vyplynout z jimi podaných stížností. stěžoval na chování sestry

4.5.3 Uživatelé služby mají přístup k právním N/I Přístup k právním zástupcům není a nejsou k

zástupcům a mohou se s nimi setkávat dispozici ani protory pro důvěrná setkávání

mezi čtyřma očima.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním N/I Mimo PMS nemají k takovýmslužbámpřístup

zástupcům, kteří je informují o jejich

právech,mohou s nimi probrat problémy a

získat podporu při uplatňování svých
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lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5 Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo A/F Ze záznamů o stížnostech vyplynulo, že stížnost

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata na postup personálubyla řešena u nezávislého

disciplinární a/neboprávní opatření. orgánu a byly vyvozeny důsledky

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení N/I Návštěvy ombudsmana ani výboru proti mučení v

s cílem předcházet špatnému zacházení zařízení neproběhla, což ale nepovažujeme za

s uživateli služby. chybu zařízení

17



5. PRÁVO NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT A NA A/F

ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, A/F

aby získali místo, kde mohou žít, a

aby měli nezbytné finanční zdroje pro

život ve společnosti.

5.1.1 Zaměstnanci uživatele služby A/F

informují o možnostech bydlení a

finančních zdrojích.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F

při získání a udržení bezpečného,

finančně dostupného a 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 A/P Vzdělávací activity nejsou podporovány,

služby informace o vzdělávání a protože podle personálu to není během

pracovních příležitostech v komunitě. odvykací léčby vhodné, pracovní příležitosti

jsou uživatelům nabízeny

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům N/I Viz. předchozí bod

služby s přístupem k příležitostem na

vzdělávání, včetně základního,

středního a vyššího vzdělávání.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům A/F Je zde řada činnostních terapií, uživatelé

služby v profesním rozvoji a v získání jsou motivováni k hledání zaměstnání. Je

placených pracovních příležitostí. zde široká spolupráce s návaznými sociálími

službami.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/P

účastnit se politického a veřejného
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života a právo na svobodu

sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům A/I Přístup ke zpravodajství k internetu a tak

služby informace, které jsou nutné podobně je omezen, takže se nedá říci, že je

k tomu, aby se mohli plně zapojit do toto téma nějak výrazně podporováno.

politického a veřejného života a Částečně je to dáno odlehlostí zařízení a

využívat výhody svobody sdružování. take striktním režimem při léčbě závislosti.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům A/F

služby s uplatňováním jejich

hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům A/P Jsou zde aktivní církve, spolky pro osoby

služby se zapojením do činností které prošly léčbou závislosti, opět je zde

politických, náboženských, sociálních limitující režim léčby

organizací, organizací pro osoby se

zdravotním postižením nebo duševní

poruchou a jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby A/F

v sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových

aktivitách.

5.4.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům A/F

služby informace o dostupných

možnostech zapojení do sociálních,

kulturních, náboženských a

volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby A/F

pomáhají s účastí ve společenských a

volnočasových aktivitách dle jejich

volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby A/F

pomáhají s účastí v kulturních a

náboženských 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 200m od Necelý km od obce Převážná

část zaměstnanců dojíždí z (vzádelnost cca 10km). Někteří zaměstnanci (s kratšími úvazky )

dojíždějí nebo

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

Dopravní spojení do je možné během pracovních dnů I o víkendu. V pracovní dny jezdí autobus

8x denně, o víkendu 5x denně. Zastávka je přímo před hlavním vchodemdo zařízení.

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

získávány z lokality nebo zvenčí

Uživatelé jsou z velké části republiky. Pacienti jsou přijímáni celorepublikově (většina uživatelů pochází z

okresu .

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

obyvatel (např. děti, starší lidé, lidé s mentálním postižením, osoby s demencí, osoby s tělesným

postižením)

Instituce poskytuje služby pro pacienty v rozsahu své léčby (nelimituje, překážkou není ani ani

poskytování služeb osobám 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)

délkahospitalizace k 31.1. 2018 je 97 dní, k 5.9. 2018 je 105 dní.

infomacívyplývajících ze zjištění hodnotící návštěvy se zařízení pokouší zajistit další návazné

služby

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

své velikosti je pozice nemocice jako zaměstnavatele v obci významná. Je jedním z

největších zaměstnavatelů v regionu. (130 zaměstnanců).
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• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

nyní zpracovává transformační plán, který má do konce srpna 2018 zpracovat a

odevzdat.

má přidělenou osobu pro transformaci.

Proces hodnocení

Hodnocení proběhlo ve dnech 5. – 6. 9. 2018. Během návštěvy jsme měli možnost navštívit

všechna oddělení nemocnice mimo Zaměřili jsme se ale předevšímna oddělení II., kde je největší

podíl osob, které jsou zde déle než jeden rok. Absolvovali jsme prohlídku celého areálu a jednotlivých

oddělení včetně která je umístěna mimoareál nemocnice. Měli jsme zde možnost hovořit jak s

personálem, tak s pacienty (konkrétní čísla viz. výše) a prostudovat si požadované dokumenty, jako vnitřní

směrnice, statistické výstupy, nahlédnout do dokumentace, záznamů stížností, používání omezovacích

prostředků atd. Podařilo se nám hovořit I s příbuznými pacientů. Ochutnali jsme take jídlo určené

pacientům a to různé nabízené diety. Ze strany Psychiatrické Nemocnice námbyla poskytnutapožadovaná

součinnost.

Tematické domény

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

Psychiatrická nemocnice je umístěna v prostorách bývalého

kde jsou čtyři oddělení a dvou samostatných budov, kde jsou výhradně terapeutické komunity

Budovy areálu jsou v relativně dobrém stavu, dosud se podařilo opravit fasády, sociální zázemí,

elektroinstalaci, včetně náhradního zdroje. Vybudovat čističku odpadních vod, kanalizaci a výtah.

V současné době byla opravena část třechy nad hlavním objektem, upraveny prostory pro klienty a

vybudován nový stravovací prostor.Za finanční podpory Norských fondů se podařilo zrekonstruovat část

budovy pro terapeutickou komunitu TAO. V plánu je doplnit výtah pro další trakt hlavní budovy, dokončit

opravu střechy, rekonstruovat budovu určenou pro archiv a zateplit budovy pro komunity

Do stávajících půdních prostor hospodářské části objektu upravit lůžkové zařízení a vytvořit bezbarierové

dvoulůžková pokoje se sociálním zázemím a část lůžek přesunout do těchto prostor.

Vnitřní nádvoří a přilehlý park poskytuje příjemné venkovní prostředí pro uživatele. Nádvoří je ale

rozděleno do čtyř částí, které může užívat vždy jedno oddělení, není doporučeno blíže komunikovat mezi

nimi, protože by to narušilo léčbu, stejně tak park se uzavírá v 16:00, aby se zamezilo útěkům uživatelů a

omezilo se případným intimnějším vztahům, které jsou zakázány a považovány za kardinální přestupek.

22



Tato omezení nám připadala velmi přísná. Venku je k dispozici sportovní hřiště včetně sportovníhonáčiní,

probíhají zde i činnostní terapie.

První dojem z vnitřních prostor je velmi příjemný a prostředí je téměř domácké. Pokoje jsou

vybaveny uzamykatelnými nočními stolky a skříněmi. Při bližší observaci jsme ale zaznamenali, že pokoje

jsoumalé, vícelůžkové, některé dokonce průchozí, což v podstatě nedovoluje jakékoli soukromí uživatelů.

Důvodem je ale stáří a dispozice budovy. Bezbariérovost není téměř žádná, výtah je pouze v jedné budově.

Sociální zázemí také není dostatečně přizpůsobeno tělesně postiženým a gerontologickým uživatelům. I

na chodbách jsme zaznamenali místy schůdky. Koupelny jsou společné a záchody jsou jsou odděleny

nedostatečně (pouze tenké, či nízké příčky). dle našeho názoru jich není dostatečné množství. Prostory

neposkytují moc soukromí, i když na některých odděleních je možné se zavřít, což veelmi oceňujeme.

Kvůli nedostatku prostoru oddělení nemají návštěvní místnosti, někdenení ani místnost společenská a vše

supluje jídelna. Chápeme, že toto je dáno také dispozicemi budovy.

Zařízení disponuje částečně vybavenou tělocvičnou, knihovnou a k dispozici jsou různé

společenské hry pro trávení volného času. Je zde i rehabilitační oddělení, což jsme shledali velmi

výjimečným.

Internet je dostupný ve velmi omezeném čase a omezeném obsahu, telefony nejsou k dispozici kdykoliv.

Uživatelům jsoumobilní telefony odebírány na první týdny léčby, což chápeme u uživatelů, kteří se léčí se

závislostmi, ale u uživatelů s duševními nemocemi to podle nás není adekvátní. Komplikace jsou dány tím,

že oddělení jsou pro všechny uživatelé bez rozdílu obtíží a věku.Pokud by byla možnost uživatele rozdělit

do menších specializovaných oddělení, nemuseli by všichni podléhat jednomu léčebnému režimu, který

není pro všechny uživatele vhodný.

Velmi oceňujemepráci personálu na odděleních. Všichni jsou velmi vstřícní, ochotní a uživatelům

věnují velké množství energie ať již přímo v nemocnici, nebo při zajišťování následné páče, či následné

sociální rehabilitace. Nemocnice je napojena na velké množství následných služeb nejen v regionu, ale i

po celé republice.

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

Jediným zjištěným limitem přijetí je destabilizovaný somatický stav pacienta, což pochopitelně

souvisí s faktem, že nejbližší somatická nemocnice s potřebným komplementem je vzdálená 40 km.

Přestože jsou všechna oddělení otevřeného typu, není kontraindikován k přijetí ani suicidální pacient či

nemotivovaný pacient s nařízeným ochranným léčením. Někdy se stává, že výrazně alterovaný /nejčastěji

manický/ pacient, musí být přeložen do některé větší psychiatrické nemocnice, která disponuje

uzavřeným oddělením. Nezaznamenali jsme tendenci k institucionalizaci.

Zařízení může mít tabulkově odpovídající počet lékařů, vzhledem k důchodovému věku mnohých

z nich bude třeba do budoucna zajistit návaznost zdejší psychiatrické péče. Léčebné týmy jsou

multidisciplinární, každému pacientovi je přidělen k užší spolupráci tzv garant z řad zdravotních sester,

později na komunitách ještě klient v pokročilejší fázi léčby. Při překladu pacienta na jiné odd v rámci

nemocnice se zřejmě garant vždy změní. Místo peer konzultantů v terapeutických komunitách nahrazují

abstinující klienti na opakovacích léčbách, ale domníváme se, že i na odd 2 a 4 by peer konzultant byl

užitečný ke zvyšování motivace a podpoře klientů v počátečních fázích léčby. Přání klienta konzultovat

svůj stav s psychiatrem či jiným pracovníkem nemocnice je vyhověnobez problémů v tentýž den.

Personál není speciálně proškolován smezinárodními standardy v oblasti lidských práv. Písemné

materiály jsou k tomuto na odděleních dostupné, jsou srozumitelně zpracované, uživatelé jsou s právy

pacientů ústně seznamováni při přijetí, nedostávají individuálně písemnémateriály.

23



Stížnosti jsou řešeny v rámci zařízení, chybí nezávislá komise, kde by byli zástupci uživatelů a

dalších osobmimo řady zaměstnanců.

Garant vypracovává spolu s lékařem terapeutický plán, na kterém se klienti podílí alespoň

zpočátku jen omezeně, plány se nedají považovat za komplexní a někteří uživatelé o jejich existenci ani

nevědí. Některé plány se nám zdají příliš obecné a není z nich patrné zaměření na uživatelova přání a

potřeby. Klienti se na jejich vypracování aktivně podílí v pozdějších fázích léčby, zde již jsou plány

komplexní a dobře zpracované. Informace o existenci formulářeDříve vyslovených přání je v dokumentaci

nemocnice uvedena, v praxi se nepoužívá.

Komunitní oddělení se věnují rozvoji sociálních a pracovních dovedností, na odd 2 a 4 není

zvyšování těchto dovedností věnována intenzivní pozornost. Pacienti s čistě psychiatrickou problematikou

jsou zde minoritní klientelou, i na ni jsou tedy uplatňována některá pravidla z přísnějšího programu AT

uživatelů, což se ne vždy jeví opodstatnělé.

Používají se moderní medikamenty, v některých případech jsme zaznamenali spornou indikaci

vzhledem k uvedené diagnóze, někdy se zdálo, že medikace bývádlouhodobě stejná. Z dokumentace není

zřejmé, zda pacienti mají možnost o medikaci diskutovat, eventuelně ji neužít a zda jsou seznamování s

důvody nasazení medikace a jejími nežádoucími účinky, na přání jim je ale tato informace bez potíží

poskytnuta.

Služby v rámci obecné medicíny jsou dostupné, vzhledem k poloze zařízení je větší dojezdová

vzdálenost do specializovaných ambulancí. Zdravotní propagace na odd neprobíhá systematicky, témata

jsou probírána dle potřeby s garantem, na odděleních jsme nezaznamenali ucelenou psychoedukaci či

zdravotní osvětu.

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

ÚPOZP)

Velmi pozitivně hodnotíme, že v zařízení je kladen důraz na podporované rozhodování uživatelů

a pracovníci se jim snaží zajistit k tomu dostatek srozumitelných informací a případnou podporu (garant,

starší sourozenec, síť podporujících osob). V zařízení je preferována multidisciplinární týmová práce

zahrnující i rodinu, blízké osoby a sociální služby, za účelem opětovného zapojení uživatele do

společnosti. Naplňování potřeb a přání uživatelů v zařízení se v převážné míře realizuje na základě

individuálních plánů, které jsou vytvářeny společně v týmu s uživatelem. Individuální plány jsou kvalitněji

zpracovávány v komunitách, pociťujeme potřebu posílit jejich používání i na odděleních 2 a 4. Vnitřní

dokumentace v zařízení je zpracována kvalitně, postrádámevšak psané informace pro uživatele ve snadno

srozumitelné formě. Oceňujeme však snahu pracovníků o jasné a srozumitelné ústní podání těchto

informací a ověřování porozumění poskytovaných informací uživatelem.

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

Personál zachází s uživateli lidsky, důstojně a s úctou. Nikdo z dotazovaných uživatelů si

nestěžoval, že by zažil mučení nebo kruté, nelidské či ponižující zacházení. Krizové situace se pracovníci

snaží řešit pomocí deeskalačních technik za minimálního použití omezovacích prostředků. Doporučujeme

zavedení individuálních krizových plánů vytvářených společně s uživatelem, které by zahrnovaly

spouštěče, přání uživatele pro řešení krize apod. Chybí dostatečné informace o nezávislých institucích, na

které se mohou uživatelé obrátit v případě špatného zacházení – např. Veřejný ochránce práv. Zařízení

má přehledný systém příjmu dotazníků a stížností od pacientů, které jsou shromažďovány ve schránkách

na jednotlivých odděleních a pravidelně personálem vyhodnocovány. O možnostech podání stížnosti jsou

pacienti informování, zaznamenali jsme případ, kdy nebyla plně zajištěna anonymita stížnosti uživatele, a

tedy není vyloučeno, že by pro něj mohla mít tato stížnost další důsledky. V zařízení se provádí

elektrokonvulzivní terapie spíše sporadicky (za poslední rok nebyla ECT použita). Písemné informace a
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postupy pro použití ECT jsou ve vnitřních předpisech zpracovány kvalitně. Žádný uživatel z

monitorovaných oddělení není podroben lékařským pokusům. Omezovací prostředky jsou používány v

souladu s platnou právní legislativou a nejsou zneužívány pro trestání uživatelů. Valná většina oslovených

uživatelů hodnotila zacházení kladně. Prostor ke zlepšení vnímáme v rozšíření školení zaměstnanců v

oblast právní - znalost práv vyplývajících z ÚmluvyOSN o právech osob se zdravotním postižením.

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

Právo na nezávislý život a začlenění do komunity je v zařízení silně akcentováno a podporováno.

Je to do značné miry dáno charakterem a zaměřením zařízení na léčbu závislostí. Naprostá většina

uživatelů služby zde pobývá dobu kratší než jeden rok. Doba léčení bývá předem stanovena a její průběh

je silně orientován na posilování běžných životních dovedností, jako je sebeobsluha, údržba bydlení,

sportovní activity a tak dale. Součástí režimu je i pravidelná konfrontace uživatelů služby s “venkovním

světem a komunitou. Uživatelé služby jsou take podporováni v tom, aby si před odhodem do komunity

hledali jak ubytování, tak pracovní uplatnění. V zařízení není podporováno další vzdělávání uživatelů.

Argumentem ale je, že pro osoby léčící se ze závisloti není vzdělávací proces vhodný – může pro ně být

přílišnou zátěží. Domníváme se, že ve vztahu k tomuto bodu úmluvy odvádí zařízení velmi dobrou práci.

Závěry a doporučení

Oceňujeme úsilí vedení o reformu zařízení – Psychiatrické Nemocnice Klíčová je snaha ze strany

ředitele a vedení zařízení prosazovat koncept změny ve vazbě na deinstitucionalizaci peče o osoby s

duševním onemocněním v ČR. Oceňujeme take přístup personálu, který je podle nás respektující a

důstojný.

Doporučení ze strany hodnotícího týmu pro zařízení jsou následující:

Snížit počet lůžek na pokojích – napplnit záměr na rekonstrukci půdy

Oddělit psychiatrické pacienty od pacinetů se závislostí a gerontopsychiatrické pacienty

Vytvořit “easy to read” dokumenty

Zřídit návštěvní místnosti

Začít používat individuální plánování na odděleních 2 a 4

Proškolit personal v oblasti práv pacinetů podle ÚPOZP

Vytvářet písemné krizové plány uživatelů tak, aby byly přenosné do dalších služeb

Zapojení peer konzultantů do týmů na odděleních

Zapojit psychology do týmů na odděleních

Posílit personálně sociální pracovníky, kteří mají podle všeho značné možství různých úkolů

Vytvořit komisi pro řešení stížností složenou ze zástupců uživatelů, personálu a například I

rodinných příslušníků uživatelů

Snížit bariéry při využívání knihovny a sportovišť
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Zvážit umožnění individuálníhopřístupu při trávení voného časuve večerních hodinách, například

četbou

Zvážit umístění jmen uživatelů na nástěnkách na frekventovaných místech (jídelna, kam chodí I

návštěvy)

Pro další vyhodnocování kvality péče a oblasti dodržování práv uživatelů v zařízení se doporučujeme

inspirovat hodnotícímnástrojem WHOa vést diskusi o oblastech, kde monitorovanáoddělení dostala nižší

skóre.

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1

[Přiložte prosím jako samostatnýdokument při předložení zprávy]
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