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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 nástrojů WHO QualityRights Tool Kit.

Dětská psychiatrická nemocnice největší psychiatrickou nemocnicí v

České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České

republiky a je samostatným právním subjektem.

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro akutní stavy, pro stavy vyžadující

dlouhodobější hospitalizaci v oboru

Nemocnice poskytuje zdravotní služby

psychiatrie, klinická psychologie, fyzioterapie.

Nemocnice má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Nemocnice byla založena v r. 1887 pro dospělou psychiatrii a v r. 1924 přebudována na

psychiatrii pro děti. Je historickou součástí obce

Od roku 2017 je celková kapacita 110 lůžek, z toho k 31.1.2018 bylo obsazeno 76 lůžek (51 chlapců

a 25 dívek). Spádovost je celorepubliková.

Dle informací z veřejných zdrojů má lůžkovou část:

1. oddělení- děti předškolního, mladšího a staršího věku - chlapci a dívky stanice A7, A6, A4,

47 lůžek

2. oddělení - děti staršího školního a adolescentního věku - chlapci a dívky stanice B4, B6, B7,

47 lůžek

4. oddělení - děti staršího školního a adolescentního věku s duševní poruchou či duševním

onemocněním v kombinaci s mentální retardací - chlapci stanice C, 16 lůžek chlapci staršího

školního a adolescentního věku.

V době náštěvy s ohledem na obsazenost lůžek a stav personálu byly jednotlivé stanice spojeny,

tzn., že např. byla uzavřená číást budov, popř. celá budova C.

V celé instituci bylo zaměstnáno k 30.4.2018 4,0375 lékařů (přep.úvazky), 35,06 sester, 2 sociální

pracovníci , 21,979 ostatních zaměstnanců v sociálních a zdravotních službách (pomocné

zdravotnické profese, pracovníci v sociálních službách, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, farmaceuti

atp.) a 44,15 neklinických zaměstnanců (administativa, uklízečky, zaměstnanci kuchaně atp.).

V roce 2017 bylo přijatých 361 pacientů a propuštěných 349. K datu 31.8.2018 nebyla žadáná

nařízená ochranná léčba, ani žadný z pacientů nebyl omezen ve svéprávnosti. Počet osob s pobytem

delším než jeden rok byl 5 (k 13.9.2018). Bližší údaje viz příloha č. 1.

Shrnutí výsledků
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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 jinému krutému,
A/I

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). MZ a vedoucí

hodnotícího týmu dále také jednali termínu a vlastním průběhu návštěvy.

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

telefonický a e-mailový kontakt k projednání časového harmonogramu návštěvy a součinnosti, potřebné

spolupráce.

Rozhovory proběhly se 4 uživateli formálně se souhlasem (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví,

délka pobytu), tento počet odpovídal možnostem s ohledem na nezletilé úživatele a požadované

souhlasy od zákonných zástupců. Dále rozhovor proběhl s rodiči šesti uživatelů. Rozhovory byly

limitovány tím, že nebyly zajištěny souhlasy od ostatních zákonných zástupců ze strany zařízení

(rozhovory tedy proběhly pouze s pozvanými a vybranými zástupci ze strany vedení Rozhovory

proběhli také se zaměstnanci, a to v následující struktuře pracovních pozic: ředitelka, náměstkyně pro

personalistiku a kvalitu, naměstkyně pro ošetřovatelskou péči, koordinátorka projektu transformace, 2

lékaři, 2 staniční sestry, 2 zdravotní sestry, 2 sociální pracovnice, sanitářka, uklízečka, ředitelka školy,

psycholožka. Dále členové týmu využili studium dokumentů, pozorování, účast na aktivitách pro

uživatele, prohlídku areálu.

Setkání týmu probíhalo v místě ve dnech 13.9-14.9.2018. 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.
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře
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1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/I Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. N/I

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/I Budovy jsou ve funkčním stavu. Některé budovy

(např. okna nejsou rozbitá, malba se jsou památkově chráněny. Je nezbytné zajistit

neloupe ze zdí). další stavebně technické úpravy zejména

vnitřních prostor k humanizaci prostředí.

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným N/I Vstupy do budov jsou bariérové, včetněwc,

postižením. koupelen.Omezen je i přístup k výtahům.

1.1.3
Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a

N/I Na všech odděleních není zajištěno zastínění

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro
oken např. žaluziemi. Osvětlení na hodnocených

bydlení.
odděleních bylo zajištěno převážně stropními

světly, stolní či jiné osobní osvětlení není

zajištěno.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/I Hodnocená oddělení jsou trvale uzamčena a je

před zraněním v důsledku požáru. tedy znesnadněnapoužitelnost únikových cest.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky A/I

pro pohodlný spánek a dostatek

soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli A/I Na hodnocených odděleních není zajištěn

dostatečný životní prostor a nejsou dostatečný životní prostor a soukromí pro

přeplněné. uživatele. Pokoje jsou vícelůžkové (a to i 8

lůžkové), i průchozí.

1.2.2 Muži, ženy, děti a starší osoby mají k A/P Výrazný věkový rozdíl mezi uživateli na pokojích

dispozici oddělené místnosti pro spaní. byl zaznamenán. Část stanic je koedukovaná.

1.2.3 A/I Na sledovaných odděleních jsou nastavena

Uživatelé služby se mohou svobodně režimová opatření, uživatelé jsou jimi vázáni I s

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou ohledem na školní docházku. V sobotu a neděli je

spát. pevně stanoven čas vstávání na 7:30 pro všechny

uživatele.

1.2.4 N/I Uživatelé nemohou uzamknout pokoje zevnitř.

Pokoje neposkytují soukromí pro převlečení.
Místnosti pro spaní poskytují uživatelům

Pokoje nevypadají jako dětské pokoje, chybí
služby dostatek soukromí.

poličky, obrázky a další drobné vybavení. Dveře

do pokojů jsou v noci pootevřeny, bez zohlednění

např. existujících prosklených výplní.
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1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.

1.2.6
Uživatelé služby si mohou ponechat své

A/I Možnost uzamknout si své věci umožňují skříňky,

osobní věci a mají k dispozici odpovídající nicméně v praxi bylo zjištěno, že není využíváno.

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. Dále osobní věci jako telefony apod. jsou plošně

uloženy na sesterně – nejsou zohledňována

individuální rizika uživatele.

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/P Soukromí není dostatečně zajištěno s ohledem na

Koupelna a toalety poskytují soukromí a propojení některých toalet a sprch. U van není

jsou oddělené pro ženy a muže. možno zajistit soukromí s ohledem na propojení

se sprchami a toaletami.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup A/F

do koupelny a na toalety.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba A/I Na hodnocených odděleních je ztížený přístup

vyprazdňování a osobní hygieny těch pro uživatele upoutané na lůžko při

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na vyprazdňování či provádění osobní hygieny.

lůžko nebomají jiné tělesné postižení. Nezaznamenali jsme však uživatele upoutaného

na lůžko.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/F

nezávadnou pitnou vodu a oblečení,

které odpovídá jejich potřebám a

preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/P Zařízení nabízí pouze jedno jídlo.

k dispozici v dostatečném množství,

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 A/F

Strava se připravuje a servíruje za

uspokojivých podmínek a stravovací

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).
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1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, A/F

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality,

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/I

komunikovat a jejich právo na soukromí

je respektováno.

1.5.1 A/P Wi-fi není dostupná. Uživatelé, kteří mobilní

Uživatelé služby mohou svobodně a bez telefonmají, jsou omezeni v jeho užívání pouze v

cenzury využívat komunikační prostředky, určeném čase. Nebylo zjištěno, že by byly

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a individuálněmapovány potřeby a rizika

internet. svobodného využívání některých komunikačních

prostředků.

1.5.2 Je respektováno právo uživatelů služby na A/I Prostory na odděleních neumožňují vždy

soukromí při komunikaci. soukromí při komunikaci, včetně telefonické.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/I V zařízení se nachází i uživatelé, kteří komunikují

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim v jiném jazyce ne v českém.Zařízení se systémově

poskytne podporu (např. překladatele), tomuto nevěnuje, nemají k dispozici informaci v

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou jiném v českém jazyce.

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/P Vybavení návštěvních místností je strohé,

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na neodpovídá věku a potřebám uživatelů.

návštěvy v rozumnou dobu.

1.5.5 Uživatelé služby se po v areálu zařízení A/F Volný pohyb po areálu je omezen nezletilostí

mohou volně pohybovat. uživatelů – není umožněn.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 Zařízení disponuje dostatečným A/I Na hodnocených odděleních není dostatečné a

vybavením, které je pohodlné a v dobrém pohodlné vybavení, nereflektující věk dětí.

stavu.

1.6.2 Dispozice zařízení umožňuje interakci A/P Jde o institucionální uspořádání prostor, což

mezi uživateli služby, zaměstnanci a souvisí s charakterem budov.

návštěvníky.

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/P Nabídka vybavení na odděleních není pestrá pro

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli všechny věkové kategorie.

příležitost účastnit se volnočasových

aktivit.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako A/I Pokoje neumožňují realizovat volnočasové

prostory, kde uživatelé služby tráví volný aktivity. Dostupné herny neumožňují vyžití

čas. volného času pro všechny věkové kategorie.
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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

požadavků jako např. účast na svatbě

nebo pohřbu.

1.7.3 A/F Nabídka zařízení zařízení Na hodnocených

V rámci zařízení a komunity se nabízí řada odděleních byly zjištěny velké rozdíly, kdy pouze

pravidelných, organizovaných aktivit, na oddělení 3A měli uživatelé přístup k různým

které jsou obecně i z věkového hlediska aktivitám včetně projektu CKR. Na ostatních

vhodné. hodnocených odděleních je nabídka pravidelných

aktivit velmi omezená.

1.7.4 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/I Na hodnocených odděleních nejsou tyto

informace o aktivitách v komunitě a informace poskytovány. Nabídka se týká aktivit

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit. uvnitř zařízení.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Nabídka akcí a aktivit zvenku do zařízení je

s účastí na zábavních aktivitách a akcích řešena. Přístup ke kultuře mimo areál je limitován

mimo zařízení a zábavní aktivity systémem propustek a vycházek a odlehlostí

z komunity se realizují na půdě zařízení. nemocnice.

2. PRÁVO NA DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/P 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

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

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.

9



2.1.3 Žádný uživatel služby nebude do tohoto A/P V jednom případě (adolescentní, chronicky

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani agresivní autista s MR) bylo rodiči i pracovníky

v něm nebude setrvávat na základě rasy, sděleno, že je nemožné zajistit návazné sociální

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského služby.

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/P Oblast vzdělávání a výuky je primárně zajištěna ze

dostatečně různorodými dovednostmi strany školy. Toto je limitováno v průběhu

k poskytování poradenství, psychosociální prázdnin.

rehabilitace, informací, vzdělávání a

podpory uživatelům služby, jejich

rodinám, 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 A/P Uživatelé nemají individuální vizity každý den.
Uživatelé služeb se mohou požádat o

Vizity probíhají komunitní formou. Ve všedních
konzultaci u psychiatra nebo jiného

dnech vede komunitu psycholog, lékař přísedí. O
specializovaného zdravotnického

víkenduvede vizitu lékař. Uživatelé mají
pracovníka.

omezenoumožnost individuálních konzultací.

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/P Personál není proškolen v oblasti Úmluvy o

informace o právech osob s mentálním právech osob se zdravotním postižením.

postižením a jsou obeznámeni

smezinárodními standardy v oblasti

lidských práv včetně ÚPOZP.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Proces podávání stížností však není pro uživatele

mechanismech, jejichž prostřednictvím srozumitelný, důvěrný ani efektivní.

mohou vyjadřovat své názory na

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

mají k nim přístup.
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2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a N/I

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, N/I Uživatelé na hodnocených odděleních nemají

individuální léčebný plán, který zahrnuje zpracované komplexní léčebné plány, ani cíle

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní, vedoucí k zotavení.

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

k uzdravení.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Na sledovaných odděleních nejsou uživatelé

odráží jeho volbu a preference v oblasti zapojeni do tvorby léčebných plánů vedoucích k

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel zotavení.

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Zařízení s tímto nepracuje.

služby vybízeni, aby si vypracovali

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.

2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/P Škola zajišťuje nezbytnou podporu. V případě

k psychologickým programům zaměřeným uživatelů s ukončeným základním vzděláním se

na naplnění jím zvolené společenské role, nepracuje s dalším směřováním – souvisí s

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností absence léčebných plánů.

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je

nastaven podle léčebného plánu dané

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovedností nutných pro samostatný život

a péči o sebe sama.

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, ženebude muset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/F Režimová opatření na sledovaných odděleních

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo mohou omezovat udržování nebo rozvíjení

k udržování kontaktu s členy své sítě pro společenských kontaktů (omezené vycházky,

usnadnění samostatného života v mobilní telefony).

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 denní péče 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 Nebylo zaznamenáno, že není činěno.

léku, který je jim nabízen, a o jeho

případných vedlejších účincích.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Primárně probíhá informování směrem k

možnostech léčby, které jsou dostupnou zákonným zástupcům.

alternativou medikace nebo ji mohou

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/F

medicíny jsou dostačující.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmu do 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.
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2.5.3 Je-li třeba provést chirurgický nebo A/F

lékařský zákrok, který nelze realizovat

v daném zařízení, bude uživateli pomocí

běžného postupu tato služba včas

zajištěna jinde.

2.5.4 V zařízení pravidelně probíhá zdravotní A/P Zdravotní osvěta a propagace není plně rozvinuta

osvěta a propagace. v oblasti prevence.

2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Chybí pravidelná edukace v této oblasti. Písemné

záležitostech týkajících se reprodukce a materiály nejsou dostupné.

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/P Viz tématická oblast

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍ BEZPEČNOST (ČL. 12 A 14

ÚPOZP)

3.1 Preference uživatelů služby ohledně N/A

místa a formy léčby mají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem N/A Systém je nastaven pro děti tak, že veškerá

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim rozhodnutí činí zakonní zástupci.

budou služby zprostředkovány.

3.1.2 Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby A/F

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou

moci žít ve své komunitě.
4

3.1.3 N/A Vzhledem k tomu, že jsme na hodnocených
Preference uživatelů služeb jsou základem

odděleních nezaznamenali komplexní plány
všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich

zotavení pro každého z uživatelů, a jde o nezletilé
léčby a rekonvalescence.

nešlo vyhodnotit.

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 A/F Souhlasy dávají zákonní zástupci. V případě
Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a

uživatelů starších 14 let se připojuje jejich souhlas
informovanémsouhlasu uživatelů služby.

k souhlasu zakonných zástupců.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I Zařízení se tomuto nevěnuje.

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

služby.

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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3.2.3 Uživatelé služby mají právo léčbu A/F Je písemně nastaveno. Významnou roli hrají

odmítnout. zákonní zástupci. Při nesouladu se hlásí soudu.

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 A/P Zákonný zástupce je informován o postupu.

drženy, aniž by k tomu daly informovaný Pouze u dětí starších 14 let toto probíhá také.

souhlas, jsou informovány, jak se proti

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se N/A Systém právní pomoci u dětí není v ČR řešen.

léčí nebo jsou zadržovány bez

informovaného souhlasu, získaly přístup

k postu odvolání 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 A/P Na hodnocených odděleních byly z rozhovorů

Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají
zaznamenány rozdíly. Podstatnou roli hraje lidský

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost
faktor.

rozumět informacím, rozhodovat a volit.

3.3.2 A/I Zařízení má zpracované písemné informace o

právech pacientů, které jsou vyvěšeny na
O právech uživatelů služby jsou

odděleních. Tyto informace nemusí být pro
poskytovány jasné a srozumitelné

každého srozumitelné (např. mladší děti), dále
informace v písemné i ústní formě.

neexistují v alternativních formách, např. easy to

read.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/P Např. u uživatelů s mentální retardací nebylo

a srozumitelné informace o hodnocení, zjištěno, zda by informace byly srozumitelné.

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 N/A Systém podpůrců pro dětské uživatele není v ČR

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o metodicky ani prakticky nastaven.

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 N/A Systém podpůrců pro dětské uživatele není v ČR

nominované osoby poskytující podporu metodicky ani prakticky nastaven.

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je N/A Systém podpůrců pro dětské uživatele není v ČR

převládajícím modelem; proces metodicky ani prakticky nastaven.

náhradního rozhodování není uplatňován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/A Systém podpůrců pro dětské uživatele není v ČR

poskytující podporu nebo síť osob a chce metodicky ani prakticky nastaven.

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

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.

3.4.4 Uživatelé služeb mohou bez cenzury do A/F

své zdravotní složky přidat písemné

informace, názory a komentáře.

4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/I 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/I V pracovní náplni není zmiňován etický kodex

před slovním, duševním, tělesným a ani práva pacientů, vyjma ergoterapeutů.

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 A/I Přístup personálu je ovlivněn tím, že se na

stejných stanicích/odděleních ocitají uživatelé

různého věku, diagnóz a intelektuálních

schopností. Tím nedochází vždy k respektu k

Personál zachází s uživateli služby lidsky, individuálním potřebám amožnostem uživatelů.

důstojně a s úctou. Není naplňována možnost volby uživatelů

ohledně vykonávání podpory či kontroly při

hygieně – konkrétně u adolescentních chlapců

není možnost volby pohlaví personálu, který toto

vykonává.
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4.1.2 A/I Z rozhovorů vyplynulo, že se může stát, že

personál okřikne uživatele. Z rozhovoru s

Žádný uživatel služby není vystaven personálem a uživateli vyplynulo, že dochází k

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo fyzické i psychické šikaně mezi uživateli,

duševnímu týrání. opakovaně. Příčinou může být nevhodná skladba

uživatelů na odděleních a vysoký počet uživatelů

na pokoji.

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/F V průběhu hodnocení jsme takový případ

fyzickému nebo citovému zanedbávání. nezaznamenali.

4.1.4 A/I S ohledem na informace, že na odděleních
Byla přijata náležitá opatření, aby

opakovaně probíhá šikana mezi uživateli, zařízení
nedocházelo k žádnému týrání.

nevyužilo prozatím veškeré možnosti k řešení

resp. odstranění tohoto problému.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/I Zařízení aktivně nezprostředkovává právní

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si poradenství ani kontakt na příslušné organizace.

přejí.

4.2 K řešení případných krizí se použijí A/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 A/F Zařízení používá omezovací prostředky. Zařízení
Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace

má v této oblasti zpracován standard, který
nebo omezováni v pohybu.

odpovídá české legislativě.

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení A/P Zařízení nedisponuje komfortním pokojem, který

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci by nebyl zamykán, který by mohl uživatel využít

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při ke zklidnění. Toto je nevhodně řešeno v rámci

řešení krizí a v rámci prevence zranění pokojů intenzivního dohledu, jako omezení a i

uživatelů služby nebo zaměstnanců. takto vykazováno.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve A/I Toto zařízení prozatím systémově neřeší.

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/I Toto zařízení prozatím systémově neřeší.

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

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se

řediteli zařízení a také příslušnému

externímu orgánu.
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4.3 Elektrokonvulzivní terapie, N/A

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 Není v zařízení řešeno.

svobodného a informovaného souhlasu

poskytována elektrokonvulzivní terapie.

4.3.2 K dispozici jsou jasné a podložené klinické N/A Není v zařízení řešeno.

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny

se dodržují.

4.3.3 Elektrokonvulzivní terapie není nikdy N/A Není v zařízení řešeno.

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie amyorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A Není v zařízení řešeno.

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A V zařízení se neprovádí.

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 V zařízení se neprovádí.

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby nesmí být N/A

podroben lékařským nebo vědeckým

pokusům, aniž by k tomu dal/a svůj

souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí N/A Dle sdělení neprobíhají.

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A Dle sdělení neprobíhají.

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 Dle sdělení neprobíhají.

neprovádí, pokud mohou být pro

uživatele služby škodlivé nebo

nebezpečné.
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4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A Dle sdělení neprobíhají.

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/I Zařízení má zpracovanou směrnici na podávání

postupech založených na důvěrné bázi pro stížností. Na odděleních jsou umístěny schránky,

podávání odvolání a stížností u vnějšího, podle informací uživatelů a personálu nejsou pro

nezávislého právního orgánu ve věci podávání stížností využívány, stížnosti se podávají

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení přímo personálu a vedou prostřednictvím

pohybu, přijetí nebo léčení bez sekretariátu k ředitelce. Tentomechanismus není

informovaného souhlasu a v dalších důvěrný.

relevantních záležitostech.

4.5.2 A/I V současné praxi není na odděleních všem
Uživatelé služby jsou chráněni před

uživatelům zajištěna možnost podat důvěrně
negativními dopady, které mohou

stížnost, a tedy nelze garantovat případné
vyplynout z jimi podaných stížností.

negativní důsledky pro stěžovatele.

4.5.3 Uživatelé služby mají přístup k právním A/I Materiálně-technické uspořádání oddělení může

zástupcům a mohou se s nimi setkávat limitovat setkání s právníkem. Zařízení aktivně

mezi čtyřma očima. nezprostředkovává právníky.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/P Do zařízení nikdo nedochází vyjma SPOD.

zástupcům, kteří je informují o jejich Případné snaze uživatelů není bráněno. Nicméně

právech, mohou s nimi probrat problémy primárně toto zajišťují zákonní zástupci.

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 Nezaznamenali jsme průběhu hodnocení.

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

disciplinární a/nebo právní opatření.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/F Byl zde Veřejný ochránce práv (existuje zpráva o

s cílem předcházet špatnému zacházení zjištěních). Zároveň sem dojíždí OSPOD.

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 N/A

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 N/A Toto primárně zajišťují zákonní zástupci, OSPOD.
Zaměstnanci uživatele služby informují o

Komunikaceprobíhá ve spolupráci se sociální
možnostech bydlení a finančních zdrojích.

pracovnicí.
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5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při N/A Toto primárně zajišťují zákonní zástupci, OSPOD.

získání a udržení bezpečného, finančně Komunikaceprobíhá ve spolupráci se sociální

dostupnéhoa slušného bydlení. pracovnicí.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají N/A Toto primárně zajišťují zákonní zástupci, OSPOD.

získat finanční zdroje nezbytné pro život v Komunikaceprobíhá ve spolupráci se sociální

komunitě. pracovnicí.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke A/P

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/F Vzdělávání je zajišťováno školou, kterou zařízení

informace o vzdělávání a pracovních nezřizuje. Pracovní příležitosti s ohledem na věk

příležitostech v komunitě. uživatelů nejsou řešeny.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Škola zajišťuje nezbytnou podporu. V případě

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, uživatelů s ukončeným základním vzděláním se

včetně základního, středního a vyššího nepracuje s dalším směřováním – souvisí s

vzdělávání. absence komplexních léčebných plánů.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/A Pracovní příležitosti s ohledem na věk uživatelů

v profesním rozvoji a v získání placených nejsou řešeny.

pracovních příležitostí.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/I

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Zařízení nebrání uživatelům zapojit se do

informace, které jsou nutné k tomu, aby politického a veřejného života, ale aktivně toto

se mohli plně zapojit do politického a nepodporuje ani nenabízí.

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/A Nezletilost uživatelů toto nedovoluje.

s uplatňováním jejich hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/I Podpora a informování v této oblasti neprobíhá.

se zapojením do činností politických,

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 probíhá převážně u akcí uvnitř zařízení.

informace o dostupných možnostech Informace o jiných akcíchmimo zařízení nejsou

zapojení do sociálních, kulturních, na hodnocených odděleních k dispozici, což je

náboženských a volnočasových aktivit. částečně vázáno na nezletilost uživatelů.
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5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Podpora zejména uvnitř zařízení viz. 5.4.1

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 A/P Na hodnocených odděleních jsou případné
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

naboženské potřeby zajišťovány individuálně,
s účastí v kulturních a náboženských

účast na kulturních a náboženských aktivitách
aktivitách dle jejich volby.

mimo zařízení je limitována umístěnímzařízení.
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Diskuse

Kontext instituce

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

• Instituce se nachází v obci je obec, která má cca 1500 obyvatel. Větší

město v okolí je ve vzdálenosti cca 20 km. Většina pracovníků léčebny dojíždí z

dojezdové vzdálenosti léčebny.

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

• Dostupnost je zajištěna osobním automobilem, popř. autobusovou dopravou s

popř.

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

získávány z lokality nebo zvenčí

• Uživatelé jsou z velké části republiky. Uživatelé jsou přijímáni celorepublikově (většina

uživatelů pochází ze

• 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 uživatele v rozsahu své léčby (nelimituje, překážkou nemá být

ani poskytování služeb osobám se zdravotním postižením). Část uživatelů nemocnice jsou

lidé smentální retardací.

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

kratším termínu nebo zda je toposlední bod v pečovatelské cestě)

• V zařízení je 5 uživatelů déle než jeden rok.

• Délka hospitalizace dle sdělení personálu není ovlivněna omezenou kapacitou sítí navazných

služeb, nicméně příjem uživatelů a jejich setrvání může být limitováno nerozvinutou sítí

ambulatní péče. V jednom případě (adolescentní, chronicky agresivní autista s MR) bylo

rodiči i pracovníky sděleno, že je nemožné zajistit návazné sociální služby.

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

• Díky své velikosti je pozice nemocice jako zaměstnavatele v obci významná. S ohledem na

velikost obce jde o největšího zaměstnavatele v okolí.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Jsou zajišťovány služby i pro osoby, které by již mohly využívat sociální služby a ve svém

důsledkuuvízly v systému.
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• Nemocnice nyní zpracovává transformační plán, který má předpřipraven k vyjednávání,

nicméně neobsahuje podrobně rozpracovaný návrh realizace.

• Nemocnice má určenou osobu pro transformaci.

• Nemocnice prozatím dostatečně neřeší podpůrce, uváděný “peer” byl dle zařízení vybrán ze

strany rodičů, ale nebyl dostatečně informováno procesu transformace.

• V rámci deinstitucionalizačních snah se nemocnice propojuje se školou, popř.

komunikuje s rodinami, Fokus

Proces hodnocení

Viz výše.

Tematické domény

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

psychiatrická nemocnice složena z pavilonů, z nichž většina prošla venkovní

rekonstrukcí. V době hodnocení část budov a jejich kapacit ze strany nemocnice pro

účely léčby. V rámci prostor nemocnice se nachází škola, kterou zřizuje kraj. Dále jsou zde i

jednotlivá hřiště a venkovní bazén pro volný čas a terapeutické dílny. V jedné z budov je funkční a

využívaná čajovna. V rámci vrátnice je možné si zakoupit drobné občerstvení, venkovní obchody nejsou

využívány. Pro uživatele jsou k dispozici vícelůžkové a i průchozí pokoje (i 8 lůžkové). Jejich vybavení není

přizpůsobeno věku jednotlivých uživatelů a působí stroze, to platí i o některých hernách. Dále oblast

možnosti uschovat si osobní věci je sice zajištěna uzamykatelnými skříňkami, které však většina uživatelů

neuzamyká. Individuálně není řešena možnost uzavírání pokojů uživatelů, kdy v noci jsou dokonce

všechny pokoje pootevřeny a to přesto, že některé mají i prosklené části. V rámci zařízení je většina oken

pro uživatele osazena mřížemi, dle sdělení paní ředitelky jde o nutnou prevenci sebevraženého a

poškozujícího se jednání úživatelů. Změnu by mohla zajistit při výměně oken včetně zajištění změny

větrání (limity památkově chráněných budov a finančních prostředků).

Ne na všech hodnocených odděleních je zajištěno zastínění oken např. žaluziemi. Klimatizace není k

dispozici.

Osvětlení na hodnocených odděleních bylo zajištěno převážně stropními světly.

Koupelny a toalety neposkytují dostatek soukromí, není umožněno uzamykání a u van např. závěsy.

Dispozice hodnocených oddělení umožňuje částečně komunitní charakter života, není zohledněna vždy

věková struktura uživatelů. Vybavení pro trávení volného časunení na všech odděleních dostatečné.

Trávení volného času je většinou soustředěno do prostoru nemocnice. Přístup ke kultuře mimo areál je

limitován.

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

Zařízení se maximálně snaží o zajištění práv uživatelů v oblasti fyzického a duševního zdraví. Tým

odborníků je pestrý a naplňuje personální obsazení psychiatrické nemocnice.Nicméně počet personálu a

to zejména lékařů a zdravotních sester limituje intenzitu a rozsah péče. Vyšší počet personálu by mohl

omezit i některé nežádoucí jevy jako je šikana a dále by umožnil každodenní individuální vizity s lékařem.
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Vyšší počet psychologů by umožnil častější individuální psychoterapii a terapie skupinové, které

neprobíhají na odděleních vůbec. Zaměstancům je nabízena možnost vzdělávání. Výraznější nedostatek

se projevil v oblasti proškolování zaměstnanců na téma Úmluvy o právech osob se zdravotním

postižením.

Poskytované zdravotnické služby jsou na dobré úrovni. Zařízení má dostupná veškerá psychofarmaka

bez omezení.

V zařízení chybí nastavení procesu, který by vedl k zpracování individuálních komplexních léčebných

plánů pro jednotlivé uživatele, které by zahrnovaly nejen zdravotní, ale i sociální, pracovní a vzdělávací

cíle vedoucí k zotavení. Týdenní epikrízi hodnotí uživatele nejen z pohledu zdravotního, ale i z pohledu

resocializace, vzdělávání a růstu dalších kompetencí.

Oblast Dříve vyslovených přání není zpracována, ani se jí zařízení nevěnuje.

Omezovací prostředky jsou v zařízení používány v souladu se zákonem, je vypracována směrnice, která

zmiňuje i možnost použití deeskalačních technik, zaměstnanci jsou v tomto pravidelně proškolováni.

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

ÚPOZP)

Uživatelé v zařízení nejsou zpravidla zapojováni do rozhodování o své léčbě, jejich život v zařízení je

výrazně limitován věkěm a zastupováním zákonných zástupců. Personál ani uživatelé nejsou informováni

o právech osob s postižením vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotnímpostižením.

Zařízení nemá easy-to-read materiály informující uživatele o základních parametrech léčby, jejich

právech, postupech při stížnostech, nebo o životě v zařízení. Tyto informace jsou uživatelům

poskytovány ústně. Informace jim nejsou poskytovány písemně. Chybí informace v jiných jazycích.

Institut podporovaného rozhodování není v zařízení využíván ani znám. Institut dříve vysloveného přání

se nevyužívá a personál ani uživatelé nejsou o možnosti jeho využívání informováni.

Sporná je otázka hodnocení bodu preference uživatelů ohledně místa a formy léčby, kdy toto primárně

řeší zákonný zástupce.

Byl zaznamenán případ, že v řazení je dlouhodobě uživatel z důvodu nedostatečně dostupných

sociálních služeb pro jeho diagnózu.

Právo na zachování důvěrnosti informací je na dobré úrovni.

Dobrá praxe byla zaznamenána ve snaze zapojit uživatele starší 14ti let do procesu souhlasu či odmítnutí

léčby (existuje i formulář, který podepisuje). V případě, že nesouhlas nezletilého jde proti zákonnému

zástupci oznamuje toto zařízení soudu.

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

V průběhu návštěvy jsme zaznamenali převážně respektující a přátelské vztahy mezi personálem a

uživateli. Materiální podmínky na odděleních, absence soukromí na pokojích, mříže na téměř všech

oknech sledovaných oddělení, však neumožňují zcela důstojný život v zařízení.

V zařízení jsou používány omezovací prostředky, nicméně u pokojů intenzivního dohledu se může stát,

že nahrazují jednolůžkové pokoje, kde by mohl uživatel vyhledat soukromí ke zklidnění. Toto vede ke
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zvýšenému využívání omezovacího prostředku. Zaměstnanci nesestavují s uživateli individuální krizové

plány.

Nikdo z dotazovaných uživatelů si přímo nestěžoval na mučení nebo kruté zacházení. Hodnotící tým se v

rozhovorech s uživateli a s personálem setkal s uváděným problémem opakované šikany mezi uživateli,

což se systémově neřeší. Dále bylo zmiňováno i dílčí okřikování ze strany personálu.

Uživatelé nejsou o způsobech podání stížnosti externím orgánůmdostatečně informováni.

Byly zaznamenány schránky na podávání stížností, nicméně proces podání stížnosti není vždy důvěrný.

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

je zařízení s institucionální kulturou, kde je započata snaha o naplnění článku 19 - Právo na

nezávislý život s ohledem na nezletilé uživatele a právní systém v ČR. Kladně jsme hodnotili školu, kterou

zřizuje kraj. V oblasti sociální práce s uživateli pak podporu poskytovaly sociální pracovnice

zejména pro oblast kontaktování se zákonnými zástupci a OSPOD. Tedy s ohledem na nezletilé uživatele

se jednalo spíše o podporu v úrovni zprostředkování kontaktů.

Zařízení spolupracuje dle sdělení s organizací FOKUS. Nebylo však zjištěno, že by se stejnou mírou byla

navázána i spolupráce s organizacemi, které zastupují a podporují osoby s mentální retardací, které jsou

uživateli služeb PN také. V jednom případě bylo sděleno, že nejsou návazné služby pro uživatele v

kombinaci postižení s autismem a mentální retardací. Zařízení nebrání uživatelům zapojit se do

politického a veřejného života, ale toto není aktivně podporováno a vzhledem k umístění PN ve větší

vzdálenosti od větších měst je toto limitováno i dostupností zařízení a dále i věkem uživatelů a potřebou

zapojovat i zákonné zástupce. Sociální, kulturní, a volnočasové aktivity se poskytují spíše směrem dovnitř

zařízení, což souvisí nejen s odlehlostí zařízení, ale i s nezletilostí uživatelů. Zařízení nemá zpracovanou

komplexní metodiku reflektující znovuzačlenění uživatelů do komunity.

Oblast vzdělávání je řešena ze strany školy velmi intenzivně a hodnotíme jí jako příklad dobré praxe v

práci se tresem, agresivitou apod. Pouze u uživatelů s ukončeným základním vzděláním není návaznost

vzdělávání dostatečně řešena. V rámci zařízení zajišťuje škola tzv. cvičný byt, kde dochází k nácviku

běžných činností.

Závěry a doporučení

Oceňujeme otevřenost zaměstnanců nemocnice vůči hodnotícímu týmu. Ohledně zajištění souhlasů k

rozhovorům s uživateli zařízení vybralo před návštěvou 6 rodin a ponechalo na nich, zda dají či nikoliv

souhlas s rozhovory a nahlížením do dokumentace. Tyto rodiny pozvalo na konkrétní časy, které nebyly

dopředu týmu známy. Toto významně mohlo ovlivnit celkový výsledek hodnocení s ohledem na to, že

výběr byl řešen zařízením, nikoliv náhodně hodnotícím týmem, kterému bylo toto zamítnuto se

zdůvodněním, že jde o uživatele nezletilé. Počet respondendentů je tak nížší.

Doporučení:

- Iniciovat síťování sociálních a dalších služeb v komunitě, doporučujeme vyvíjet tlak na správce

jednotlivých sítí a služeb ve všech dotčených krajích, společně se zřizovatelem;
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- V zařízení pokračovat v zajišťování dostatečného soukromí, intimity, důvěrnosti pro uživatele;

- Zajistit přístupné formy alternativní komunikace dle individuálních potřeb uživatelů (easy to

read apod.), včetně zajištění informací v jiném než českém jazyce,

- Zavádět koncept podporovaného rozhodování, v praxi se začít věnovat i oblasti dříve

vyslovených přání;

- Proškolit personál v tématu práv pacientů podle Úmluvy o právech osob se zdravotním

postižením;

- Proškolit personál ve vytváření krizových plánů;

- Aplikovat systém komplexního individuálního plánování zaměřeného na zotavení;

- Zvážit možnosti využití peer konzultantů z řad bývalých dětských uživatelů;

- Do systému vyřizování stížností uživatelů více zapojovat další nezávislé instituce a uživatele o

možnosti a způsobu podání stížnosti na externí organizace srozumitelně informovat;

- Posílit oblasti sociální práce na jednotlivých odděleních;

- Nastavit systém osvěty v oblasti sexuality, jako preventivního nástroje řešení existujících situací,

- Posílit oblast osvěty ve vztahu k závislostem;

- Nastavit prevenci a řešení oblasti šikany mezi uživateli;

- Vyjednat se zřizovatelem oddělení financování svěřeného majetku od péče, tak aby stávající

rozpočet nebyl zatěžován náklady na opravy a údržbu budov, ale prostředky mohly být

investovány do zvalitňování péče o uživatele,

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

inspirovat hodnotícím nástrojem WHOa vést diskusi o oblastech, kde zařízení dostalo nižší skóre.

V rámci hodnocení se tým setkal s oblastmi, jejiž naplnění je limitováno legislativními a jinými vnějšími

překážkami. Jedná se zejména o následující limitující oblasti:

- Nedostatečná síť návazných služeb;

- psychiatrie není stále v centru reformy psychiatrické péče. Její hlavní potřeby, jako je

budování sítě ambulatních pracovišť, menších lůžkových zařízení akutní péče včleněných do

nestigmatizovaných všeobecných nemocnic, denních stacionářů, nejsou v reformě reflektovány,

- Nízká kapacita zdravotnického a nezdravotnického personálu pro dětskou psychiatrii,

- Investice do zlepšování materiálně technického zázemí lůžkových zařízení dětské psychiatrie jsou

insuficientní.
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