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Hodnotící tým

1

Pro některé zařízení může být nutné dokončit více než jednu zprávu - v případě velkých zařízení nebo v

případě, kdy se různé jednotky v rámci zařízení značně liší v kvalitě nebo v normách lidských práv. V

takovém případěbyste v rámci jediného zařízení vyplnili zprávu o zařízení pro každou jednotku.
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Shrnutí

Toto hodnocení bylo realizováno v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky

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

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

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži (ďalej len vznikla a začala poskytovať svoje služby v roku

1909. Nemocnica je umiestnená neďaleko centra mesta a oproti somatickej nemocnici. Areál nemocnice

sa nachádza vo veľkom parku a jeho súčasťou je 58 objektov, z ktorých je 21 liečebných oddelení. Okrem

toho sú tu budovy technicko-hospodárskeho úseku, budovy so služobnými bytmi, ambulancie,

spoločenské a kultúrne budovy a kostol. Zariadenie ponúka možnosti lôžkovej a ambulatnej starostlivosti

o osoby s duševným ochorením v odboroch psychiatria, liečba návykových látok, psychiatria,

gerontopsychiatria, interné lekárstvo, liečebná rehabilitácia. obsahuje nasledujúce oddelenia a

odborné pracoviská: centrálny príjem, rehabilitácia, oddelenie klinickej psychológie, lôžkové oddelenia

(gerontopsychiatria – 6 oddelení, toxirehabilitačné oddelenie – 4 oddelenia, psychiatrické oddelenie –

17 oddelení, psychoterapeutické oddelenie – 1 oddelenie, detské psychiatrické oddelenie, interné

oddelenie – 2 oddelenia). Ďalej je v zariadení klub pacientov, priestory pre činnostnú terapiu, niekoľko

športových ihrísk, kultúrne budovy a kostol. Zariadenie má celkom 965 lôžok (z dôvodu rekonštrukcie je

momentálne v zariadení 935 lôžok – počas tejto rekonštrukcie). Ku dňu 9. 10. 2018 bolo v zariadení 846

uživateľov. V období od 1. 1. 2018 do 10. 10. 2018 bol počet prijatých uživateľov 3920 a prepustených

3858, počet odmietnutých uživateľov bol 526.

Hodnotiaci tím počas svojej návštevy navštívil nasledujúce lôžkové oddelenia, ktoré sú primárnou

oblasťou hodnotenia:

Oddelenie 5A: Uzavreté oddelenie pre ženy vo veku od 18 – 65 rokov pre liečbu akutných psychických

onemocnení a porúch spojených s nekľudom a neprimeraným správaním, kde sa poskytuje komplexná

psychiatrická starostlivosť na 31 lôžkach. Oddelenie je určené aj pre liečbu závislostí a medikamentozne

riešenie výrazných porúch chovania pre ženy s mentálnym postihnutím a porúchami osobností. Na

oddelení sú aj uživatelia s ochrannou liečbou nariadenou súdom. Na oddelení bolo počas našej návštevy

8 osôb s hospitalizáciou dlhšou ako jeden rok, 15 uživateľov s nedobrovoľnou hospitalizáciou, 9

uživateľov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

Oddelenie 11B: Uzavreté oddelenie pre ženy vo veku od 18 – 65 rokov pre liečbu chronických

onemocnení, nekľudných uživateliek s mentálnym postihnutím, alkoholových demencií. Poskytuje sa tu

komplexná psychiatrická starostlivosť pre diagnózy schizofrénie, afektívnych porúch, mentálneho

postihnutia a organických psychosyndrómov, úzkostnou poruchou alebo poruchou osobnosti. Oddelenie

má 32 lôžok (niektoré z lôžok boli umiestnené na chodbách). Na oddelení bolo počas našej návštevy 6

osôb s hospitalizáciou dlhšou ako jeden rok, 4 uživatelia s nedobrovoľnou hospitalizáciou, 14 uživateľov s

obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

Oddelenie 17A: Uzavreté oddelenie pre mužov vo veku 18 – 65 rokov. Poskytuje diagnostickú a liečebnú

starostlivosť pre široké spektrum psychických porúch, hlavne dekompenzovaných chronických

psychotických porúch, nekomplikovaných odvykacích stavoch, psychických porúch s ohrozovaní seba

alebo okolia a vyžadujúcich aj nedobrovoľnú hospitalizáciu. Oddelenie má 34 lôžok. Počas našej návštevy
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bolo na oddelení 16 uživateľov dlhšie ako jeden rok, 10 uživateľov s nedobrovoľnou hospitalizáciou, 25

uživateľov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a 5 uživateľov s ochrannou liečbou.

Oddelenie 20: Otvorené oddelenie pre mužov vo veku 18 – 65 rokov, ktoré je zamerané na

farmakologickú, psychoterapeutickú a rehabilitačnú liečbu dlhodobo prebiehajúcej schizofrénie, ľahkého

mentálneho postihnutia, ľahkých organických psychických porúch a chornicky prebiehajúcej závislosti na

alkohole. Na oddelení je 50 lôžok a počas našej návštevy tu bolo 16 uživateľov s dobou hospitalizácie

dlhšej ako jeden rok, 5 uživateľov s ochrannou liečbou, 11 uživateľov s obmedzenou spôsobilosťou na

právne úkony.

Okrem uvedených oddelení navštívil hodnotiaci tím aj oddelenia 6A, 6B, 16, klub pacientov a činnostné

terapie – programLVS.

Shrnutí výsledků

2
Téma Stupeň dosažených výsledků (A/F, A/P, A/I, N/I,

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

Téma 1. Právo na přiměřenou životní úroveň (Čl. N/I

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením – dále jen „ÚPOZP “)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň
A/I

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

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

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
N/I

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

2
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 odborníků z oblasti duševního zdraví. Členové týmu

byli těchto odborností - výzkumník, psychiatr, sociální pracovník, zástupce uživatelů psychiatrických

služeb a právnička - odbornice na lidská práva.

Hodnotící návštěva (přípravný kontakt s zařízením, pozorování, která byla učiněna a ty, které nebyly,

počet obyvatel / zaměstnanců / rodinných příslušníků, s nimiž byly rozhovory, praktické otázky, které

vznikly během terénní práce)

Dopis oznamující návštěvu zaslalo Ministerstvo zdravotnictví. Před návštěvou byl proveden kontakt k

projednání časového harmonogramu návštěvy a potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 21 uživatelmi (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu) a 20

zaměstnanci (ředitel/přimár, vedúca transformačného tímu, 3 x sociálna pracovníčka, vedúci činnostní

terapie, 2 x ergoterapeut, 2x psychiater, 5 x staniční sestra, 2x všeobecná sestra, 2 x sanitář, 1x

psycholog), dobrovoľná peer konzultantka na centrálnom príjme. Dále členové týmu využili pro celkové

hodnocení studium interních dokumentů zařízení, zdravotní dokumentace uživatelů, pozorování během

návštěvy celého zařízení, pozorování interakcí personálu s uživatelov.

Setkání týmupo realizaci hodnocení v místě (datum, přítomní členové, způsoby hodnocení a

hodnocení subjektivity při hodnocení)

Setkání a hodnocení proběhlo 10.10. - 12. 10. 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. V

případě nižšího skore byly důvody uvedeny v poznámce vedle
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ [Komentáře k jednotlivým tématům byměly být

ÚROVEŇ uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/I

1.1.1 A/P Budovy sú vo funkčnom stave. V ich technickom

Budova je v dobrém technickém stavu stave sme neevidovali rozdiely medzi

(např. okna nejsou rozbitá, malba se oddeleniami. Technický stav budov je ovplyvnený

neloupe ze zdí). vekom (100 ročné budovy) a tým, že celý areál je

pamiatkovo chránený. Na niektorých oddeleniach

a izbách boli historické dvere bez kľučiek.

1.1.2 N/I Väčšina budov nebula prístupná pre osoby s

Budova je přístupná pro osoby s tělesným
telesným postihnutím. Iba v jednej z navštívených

postižením.
budov sa nachádzal výťah a v niektorých

budovách mali plošinu a prípadne sa používali

schodolezy, alebo nosily imobiliných uživateľov na

nosítkach.

1.1.3 Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a A/I Na oddeleniach nebolo zabezpečené zastienenie

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro
okien napr. žaluziami, niektoré izby (cely) boli

bydlení.
tmavé. Uživatelia nemohli mať na izbách

lampičky. Okná mohli byť otvárané len

personálom.

1.1.4 A/I Školenie o požiarnej ochrane je realizované len

Jsou zavedena opatření na ochranu osob pre zamestnancov. Dymové alarmy nie sú

před zraněním v důsledku požáru. zaistené. Uzavreté oddelenia majú zhoršenú

dostupnosť prípadných únikových ciest. Nie je

riešená dostupnosť evakuácie osôb na izoláciách,

ktoré sú bez signalizačných zariadení.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky N/I

pro pohodlný spánek a dostatek

soukromí
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1.2.1 N/I V miestnostiach pre spanie nebol dostatočný

životný priestor a súkromie. Niektoré izby boli

príliš male (izby celového typu na oddeleniach 5A,

Místnosti pro spaní poskytují uživateli 11B, 17A) alebo príliš veľké s 15timi posteľami.

dostatečný životní prostor a nejsou Často boli izby priechodné a nebolo v nich možné

přeplněné. zabezpečiť súkromie Na oddelení 11B sme našli aj

6 postelí, ktoré boli umiestnené na chodbe pred

izbami a bežne v nich spali uživatelia. Dôvodom

pre zníženie je neprimeraný a nedôstojný priestor

pre spanie vo všetkých sledovaných oddeleniach.

1.2.2 A/P Väčšina oddelení bola rozdelená podľa pohlavia
Muži, ženy, děti a starší osoby mají k

(výnimka bolo oddelenie 20, ktoré je
dispozici oddělené místnosti pro spaní.

koedukované). Na veľkokapacitných izbách nie je

riešený veľký vekový rozdiel medzi uživateľmi.

1.2.3 N/I V zariadení je nastavený prísny režim týkajúci sa
Uživatelé služby se mohou svobodně

programu a prevádzky (včasné vstávanie 6.00 hod
rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou

a pod.). Izby boli počas dňa pre uživateľov
spát.

zamykané s výnimkou poobedného oddychu.

1.2.4 N/I Izby sú viaclôžkové a nedajú sa z vnútra uzamykať.

Na oddeleniach 5A a 11B nemali dvere na

niektorých izbých kľučky a mali kukátka (ide o

Místnosti pro spaní poskytují uživatelům historické celové dvere). Niektoré z izieb sú

služby dostatek soukromí. neustále monitorované kamerami alebo majú

okná na monitorovanie uživateľov. V izbách nie sú

ani zásteny na prezliekanie. Personál

nerešpektoval súkromie užívateľov a vchádzal do

izieb bez zaklopania.

1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F Na oddeleniach bolo dostatok čistých prikrýviek a

dostatečné množství čistých přikrývek a lůžkovin, ktoré ale boli len erárne a vytvárali

lůžkovin. výrazný inštitucionálny dojem.

1.2.6
Uživatelé služby si mohou ponechat své

A/I Uživatelia mali uzamykateľné skrine len v

osobní věci a mají k dispozici odpovídající
spoločných skladových priestoroch. Vo väčšine

uzamykatelný prostor pro jejich uložení.
izieb nemajú vlastné skrinky, ktoré by boli

uzamykateľné. Na niektorých oddeleniach (11B)

nemali vobec uzamykateľné skrinky a skrine.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/I

požadavky.

1.3.1 A/F Na oddelení 5A v izbách celového typu boli
Koupelna a toalety jsou čisté a funkční.

nášlapové (turecké) toalety s madlom na stene, o

ktorých personál tvrdil, že sa vraj nepoužívajú.

1.3.2 A/P Súkromie pri hygiene je len čiastočne
Koupelna a toalety poskytují soukromí a

zabezpečené a je vykonávané vždy sa účasti
jsou oddělené pro ženy amuže.

personálu.
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1.3.3 N/I Prístup do toaliet a kúpelní bol obmedzený.
Uživatelé služby mají pravidelný přístup

Kúpelne boli vo väčšine oddelení zamknuté. Na
do koupelny a na toalety.

väčšine oddelení bol stanovený režim a

vymedzený čas na používanie kúpelní.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba A/I Toalety neboli celkom bezbarierové. Chýbali

vyprazdňování a osobní hygieny těch pomôcky na manipuláciu s imobilnými uživateľmi,

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na ale na niektorých oddeleniach boli sprchovacie

lůžko nebo mají jiné tělesné postižení. stoličky.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/P

nezávadnou pitnou vodu a oblečení,

které odpovídá jejich potřebám a

preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/P Nie je zabezpečené právo na výber stravy z

k dispozici v dostatečném množství, viacerých jedál podľa osobných preferencií, iba

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním podľa dietného režimu. Na niektorých

preferencím a zdravotním požadavkům oddeleniach sa jedla polievka z umelohmotných

uživatelů služby. misiek a počas obeda chýbali nápoje.

1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/P V zariadení sme zistili, že sa používajú

uspokojivých podmínek a stravovací umelohmotné riady. Stava bola podávaná v

prostory jsou kulturně vhodné a odráží skorých časoch (napr. obed o 11.30, večera

stravovací zvyklosti v komunitě. 17.00). Jedálne boli súčasťou oddelení.

1.4.3 A/P Väčšina uživateľov na sledovaných oddeleniach

má civilné erárne oblečenie. Nie sú podporovaní v

nosení vlastného oblečenia. Výnimka je oddelenie
Uživatelé služby mohou nosit své vlastní

20, kde majú možnosť si nosiť vlastné oblečenie a
oblečení a obuv (denní a noční úbor).

aj ho oprať, keď majú vlastný prací prášok. Erárne

civilné oblečenie boli vždy viditeľné označené

číslom oddelenia.

1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, A/P Erárne oblečenie je im poskytnuté, ale kvalita

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality, oblečenia nezodpovedá kultúrnym preferenciám.

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.

1.5 Uživatelé služby mohou volně N/I

komunikovat a jejich právo na soukromí

je respektováno.
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1.5.1 N/I Voľná WI-FI nie je dostupná priamo na

oddeleniach. Používanie mobilných telefónov je

Uživatelé služby mohou svobodně a bez časovo obmedzené. Dostupnosť internetu a

cenzury využívat komunikační prostředky, jedného počítaču na celú nemocnicu je len v

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a klube pacientov, ale užívatelia uvádzali, že je

internet. takmer nemožné dostať sa na internet a počítač.

Tiež nám bolo uvedené, že užívatelia nemôžu ísť

na vlastný súkromný email.

1.5.2 N/I Súkromie nie je rešpektované pri telefonovaní,

Je respektováno právo uživatelů služby na kde sú automaty umiestnené na chodbách pri

soukromí při komunikaci. vyšetrovni a návštevné miestnosti nezabezpečujú

dostatok súkromia.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat N/I Zariadenie nemá spracované žiadne dokumenty v

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim cudzom jazyku. Pripravenosť na podporu cudzích

poskytne podporu (např. překladatele), štátnych príslušníkov nie je v zariadení

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou zabezpečená.

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 A/P Písomné informacie o návštevách limitujú čas a
Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy,

dobu návštev. Personál tvrdí, že existuje možnosť
vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na

dohody individuálneho času. Zákaz návštev na
návštěvy v rozumnou dobu.

izbách, ktoré sú počas dňa uzavreté.

1.5.5 A/I Voľný pohyb na sledovaných oddeleniach

(predovšetkým 5A, 11B, 17A) je obmedzený

uzamknutými dverami a režimovými opatreniami.
Uživatelé služby se po v areálu zařízení

Vychádzky schvaľuje lekár. Na oddelení 5A nebola
mohou volně pohybovat.

ani jedna uživateľka v režime voľných vychádzok.

Na otvorenom oddelení nie je obmedzovaný

pohyb po areály.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a N/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 N/I Zariadenie má neosobné a nedostatočné

vybavenie nábytkom v izbách. Vybavenie je
Zařízení disponuje dostatečným

typicky inštitucionálne, niektoré izby sú celového
vybavením, které je pohodlné a v dobrém

typu – v izbách okrem postele často nič nie je.
stavu.

Neosobné kino sedenie v spoločenských

miestnostiach je na každom oddelení.

1.6.2 N/I Dispozícia sledovaných oddelení neumožňuje

Dispozice zařízení umožňuje interakci komunitný character bývania a života. Ide o

mezi uživateli služby, zaměstnanci a typické inštitucionálne prostredie, ktoré výrazne

návštěvníky. obmedzuje interakciu medzi uživateľmi,

personálom a návštevníkmi.
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1.6.3 Vybavenie pre voľnočasové aktivity je značne

A/I obmedzené. Sú tu rôzne ihriská a klub pacientov,

činnostné terapie (ktoré sú celkom dobre
Zařízení poskytuje nezbytné zdroje –

vybavené), kde by sa mohli voľnočasové aktivity
včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli

realizovať. Ihriská nevyzerajú byť aktívne
příležitost účastnit se volnočasových

používanie. Na oddeleniach majú niekoľko hier a
aktivit.

aktivít, pripadne športových pomôcok. Knižnica

pre celú nemocnicu je otvorená len dvakrát do

týždňa na hodinu.

1.6.4 N/I Na oddeleniach je vždy jedna spoločenská

miestnosť s kino sedením, ktorá nie je účelová pre

Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako aktívne trávenie voľného času. Na oddelení 11 B

prostory, kde uživatelé služby tráví volný bolo kino sedenie otočené tak, aby personál

čas. mohol dobre vidieť na uživateľov. Izby uživateľov

neumožňujú vôbec trávenie voľného času aj

vzhľadom na to, že sú počas dňa uzamknuté.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 A/I Komunikácia u uživateľov hlavne na uzavretých

oddeleniach je obmedzena režimom výchadzok.

Uživatelé služby mohou vzájemně Tri sledované oddelenia neboli koedukované.

komunikovat s ostatními uživateli, včetně Voľný priestor pre stretnutia je preto výrazne

příslušníků opačného pohlaví. obmedzený. Personal potvrdzuje teoretickú

možnosť stretávania sa a komunikácie, ale

prakticky je to nerealizovateľné.

1.7.2 A/P Zariadenie môžu uživatelia opustiť z osobných
Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních

dôvodov a po schválení lekára. Proaktívna
požadavků jako např. účast na svatbě

podpora ako je napr. doprovod nie je
nebo pohřbu.

poskytovaná.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/I Ponuka aktivít je výrazne obmedzená s výnimkou

pravidelných, organizovaných aktivit, činnostných terapií, klubu pacientov a

které jsou obecně i z věkového hlediska pravidelných koncertov, športový deň.

vhodné.

1.7.4 A/I V písomnej a ani ústnej podobe nebolo
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

preukázané, že by boli takéto informácie
informace o aktivitách v komunitě a

poskytované, okrem klubu pacientov. Sporadické
pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

informácie sú v klube a sem tam na oddeleniach.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Ponuka z vonkajších komunitných aktivít je

s účastí na zábavních aktivitách a akcích výrazne obmedzená, prístup ku kultúre zvonku je

mimo zařízení a zábavní aktivity limitovaný podmienkami a režimom priepustiek.

z komunity se realizují na půdě zařízení. V zariadení sa raz mesačne realizuje koncert.
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2. PRÁVONA DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/I [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

ÚROVNĚ FYZICKÉHOA DUŠEVNÍHO uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

ZDRAVÍ (ČL. 25 ÚPOZP)

2.1 Zařízení je dostupné každému, kdo A/P

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.

2.1.3 Žádný uživatel služby nebude do tohoto A/I Uživatelia tú zostávajú zo sociálnych dôvodov a

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani nemôžu žiť v komunite z dôvodu nedostatku

v něm nebude setrvávat na základě rasy, následných služieb alebo sociálneho zázemia.

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského Oddelenia majú často charakter pobytovej

vyznání, politického či jiného přesvědčení, sociálnej služby (hlavne oddelenia 5A, 17A, 11B)

národního, etnického, domorodého nebo

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.

2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/I

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

v oblasti duševního zdraví.

2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/I Na oddeleniach sú zastúpené rôzne profesie.

dostatečně různorodými dovednostmi Personál na sledovaných oddelenia nemá

k poskytování poradenství, psychosociální dostatočné zručnosti k priamej podpore

rehabilitace, informací, vzdělávání a uživateľov k životu v komunite. Nefunguje tu

podpory uživatelům služby, jejich multidisciplinárna spolupráca. Preferuje sa

rodinám, přátelům nebo pečovatelům za farmakologická terapia pred psychosociálnou

účelem podpory samostatného života a podporu a recovery prístupom.

zapojení do komunity.

2.2.2 Zaměstnanci jsou informováni o A/I Pasívny prístup k službám komunitnej podpory a

dostupnosti a roli komunitních služeb a nedostatočná znalosť fungovania a prínosu

zdrojů za účelem podpory samostatného komunitných služieb.

života a zapojení do společnosti.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/P Dostupnosť konzultácii s psychiatrom je dobrá.

konzultaci u psychiatra nebo jiného Ostatní odborní pracovníci sú ťažšie dostupní

specializovaného zdravotnického napr. sexuológ, internista (viď sťažnosť).

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

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.

2.2.5 Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné N/I Zamestnanci nie sú preškolení v oblasti

informace o právech osob s mentálním medzinárodných štandardov v oblasti ľudských

postižením a jsou obeznámeni práv vrátane ÚPOZP.

smezinárodními standardy v oblasti

lidských práv včetněÚPOZP.

2.2.6 A/I Spokojnosť so starostlivosťou sa sleduje

dotázníkom pri prepustení a nie počas liečby. Na
Uživatelé služby jsou informováni o

oddeleniach sú schránky na podnety a sťažnosti.
mechanismech, jejichž prostřednictvím

Nie je tu etická komisia (ktorá pravidelne zasadá a
mohou vyjadřovat své názory na

vyhodnocuje podnety uživateľov) a ani rada
poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

obyvateľov. Anonymné a emailové podnety nie sú
mají k nim přístup.

riešené a vybavené. Nie je vyhodnocovaná

spokojnosť detí a ani seniorov.

2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a N/I

odkazy na podpůrné sítě a další služby

jsou součástí plánu
3

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 Uživatelia nemajú komplexný lečebný

individuální léčebný plán, který zahrnuje individuálny plán, ani ciele vedúce k zotaveniu. Z

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní, rozhovorov so zamestnancami vyplynulo, ze sa

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí týmto systematicky nezaoberajú.

k uzdravení.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Uživatelia nie sú aktívne zapojení do prípravy a

odráží jeho volbu a preference v oblasti rozhodovanie. Viď zdôvodnenie ku kritériu 2.3.1

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také

plány pravidelně revidují a aktualizují.

11



2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Nie je dôkaz, že zariadenie toto využíva v pracxi,

služby vybízeni, aby si vypracovali smernica, či iný pokyn nie je spracovaný,

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
4

zamestnanci nemajú znalosti o tejto možnosti.

(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 N/I Je tu program LVS, ktorý je dostupný len

k psychologickým programům zaměřeným minimálnemu počtu uživateľov zo sledovaných

na naplnění jím zvolené společenské role, oddelení a je príliž krátky (3 týždne) na to, aby bol

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností vnímaný ako efektívny a systematický.

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.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni N/I Z pozorovania, rozhovorov a dokumentácie

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo uživateľov na oddeleniach nie je zrejmá

k udržování kontaktu s členy své sítě pro systematická práca s ich sociálnou sieťou.

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/I Aktívna podpora a prepojenie na obecný system

na obecný systém zdravotní péče, další zdravotnej starostlivosti a sociálne služby a ich

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, prípadným sieťovanie sa realizuje v základnej

jako je například sekundární péče, a služby rovine poradenstva a podpory.

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/I

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.

4
Tzv. Dříve vyslovená přání (dokument s pokyny pro lékařskou péči) je písemný dokument, v němž si člověk může

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

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

osoba nepřeje podstoupit, čímž se zajistí, že nebudemuset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.4.2 Zařízení je pravidelně zásobováno A/F

základními psychofarmaky v dostatečném

množství, aby splňovalo potřeby uživatelů

služby.

2.4.3 A/I Vzhľadom k dlhodobo neuspokojivým stavom sme
Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické

nezaznamenali revíziu medikácie. Používajú sa
diagnóze uživatelů služby a je pravidelně

predovšetkým zastarané tradičné preparáty a
revidována.

menej sa využívajúmoderne depotné preparáty.

2.4.4 A/I Uživatelia nie sú aktívne informovaní o účinkoch
Uživatelé služby jsou informováni o účelu

liekov. Spôsob podávania liekov na oddelení
léku, který je jim nabízen, a o jeho

vnímame ako nedôstojný – prebiehal hromadne v
případných vedlejších účincích.

jedálni.

2.4.5 A/I V zariadení je hlavná režimová liečba.
Uživatelé služby jsou informováni o

Alternatívne metódy ako je psychoterapia nie sú
možnostech léčby, které jsou dostupnou

dostupné väčšine uživateľov na hodnotených
alternativou medikace nebo ji mohou

oddeleniach. Nepraktizujú sa nefarmakologické
doplňovat, jako například psychoterapie.

prístupy riešenia negatívnych symptómov.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/P

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.

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 A/I Systematická zdravotná osveta a propagácia nie je

podporovaná a riešená. Na sledovaných
V zařízení pravidelně probíhá zdravotní

oddeleniach sme ju vôbec nezaznamenali. Na
osvěta a propagace.

nástenkách bolo niekolko všeobecných

informáciách o fajčení.

2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o N/I Na hodnotených oddeleniach sa táto otázka

záležitostech týkajících se reprodukce a vôbec nerieši, chýba možnosť súkromia a

plánovaného rodičovství. systematická edukácia v tejto oblasti.
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2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/P Chýba aktívne poučenia uživateľov v tejto oblasti.

medicíny se uživateli poskytují na základě

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

3. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ PRÁVNÍ A/I [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

OSOBNÍ BEZPEČNOST (ČL. 12 A 14

ÚPOZP)

3.1 Preference uživatelů služby ohledně N/I

místa a formy léčbymají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem N/I Preferencie uživateľov v liečbe nie sú na

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim sledovaných oddeleniach prioritou a prevláda

budou služby zprostředkovány. paternalistický prístup k starostlivosti.

3.1.2 A/I Na sledovaných oddeleniach sme nezaznamenali

Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby výrazne úsilie, aby uživatelia mohli žiť vo svojej

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou komunite. Toto podľa personálu odráža stav

moci žít ve své komunitě.
5

systému. Sociálna práca je realizovaná iba v

základnej administratívnej rovine.

3.1.3 N/I V praxi sme na oddeleniach aktívnu podporu
Preference uživatelů služeb jsou základem

samostatného rozhodovania nezaznamenali a ani
všech rozhodnutí, pokud jdeo plán jejich

preferencie uživateľov o ich plánoch zotavenia
léčby a rekonvalescence.

sme neevidovali.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/I

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

3.2.1 A/I Opatrovníci dávajú u osôb s obmedzenou

Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a spôsobilosťou na právne úkony súhlas s liečbou za

informovaném souhlasu uživatelů služby. uživateľov. Chýba písané a zrozumiteľné poučenie

o vzťahu opatrovníka a uživateľa.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I V zariadení sa s konceptom “Dříve vyslovených

respektují Dříve vyslovená přání uživatele přání” nepracuje a nie je ani v internej

služby. dokumentácii.

3.2.3 Uživatelé služby mají právo léčbu A/P U osôb s opatrovníkom je právo odmietnuť liečbu

odmítnout. limitované rozhodnutím opatrovníka.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/P Vysvetlenie dôvodov nedobrovolnej hospitalizácie

nebo zadržuje osobu bez jejího nie je vždy adekvátne a včasné. U nedobrovoľne

svobodného a informovaného souhlasu, hospitalizovaných uživateľov môže dochádzať aj k

se zdokumentuje a urychleně ohlásí nedobrovoľnej liečbe.

příslušnému orgánu.

5
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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3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo A/I Formálne sú informovaní, ale chýba následná

drženy, aniž by k tomu daly informovaný edukácia a podpora zo strany personálu. Toto sa

souhlas, jsou informovány, jak se proti nám potvrdilo aj v rozhovoroch s uživateľmi a

léčbě nebo držení odvolat. štúdiom sťažností.

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se N/I Na sledovaných oddeleniach sme neevidovali a

léčí nebo jsou zadržovány bez nezistili žiadne informácie pre uživateľov o

informovaného souhlasu, získaly přístup možnostiach odvolávania sa proti liečbe alebo

k postu odvolání a právnímu zastoupení. detencii a prístupu k právnemu zastúpeniu.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji N/I

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1 A/I V praxi je aplikovaný paternalistický prístup, kde
Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají

hlavne pri uživateľoch s obmedzenou
s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost

spôsobilosťou na právne úkony rozhodzuje lekár,
rozumět informacím, rozhodovat a volit.

opatrovník alebo súd v oblasti voľby liečby.

3.3.2 O právech uživatelů služby jsou A/I Chýbajú zrozumiteľné, aktuálne a úplné formy

poskytovány jasné a srozumitelné písomných dokumentov o právach uživateľov

informace v písemné i ústní formě. služby.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/I Základné formálne informácie existuju, ale

a srozumitelné informace o hodnocení, zrozumiteľné a dostatočné informácie v písomnej

diagnóze, možnostech léčby a alebo alternatívnej forme nie sú k dispozícii. V

rekonvalescence, a to ve formě, které dokumentácii sme nezaznamenali uživateľom

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili potvrdené poučenie.

svobodné a informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc N/I Nie je zdokumentovaná prax a s dôvernými

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o osobami sme sa tu v praxi nestretli. Koncept

osobních, právních, finančních či jiných podporovaného rozhodovania nie je realizovaný.

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 N/I Nie je zdokumentovaná prax a s dôvernými

nominované osoby poskytující podporu osobami sme sa tu v praxi nestretli. Koncept

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí podporovaného rozhodovania nie je realizovaný.

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je N/I Nie je zdokumentovaná prax a s dôvernými

převládajícím modelem; proces osobami sme sa tu v praxi nestretli. Koncept

náhradního rozhodování není uplatňován. podporovaného rozhodovania nie je realizovaný.
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3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/I Nie je zdokumentovaná prax a s dôvernými

poskytující podporu nebo síť osob a chce osobami sme sa tu v praxi nestretli. Koncept

takovou osobu jmenovat, zařízení mu podporovaného rozhodovania nie je realizovaný.

pomůže takovou podporu zprostředkovat.

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/F Po formálnej stránke postup existuje a je

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci. niektorými uživateľmi aj využívaný.

3.4.3 Informace o uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.

3.4.4 A/I Nebolo zistené, že by zariadenie malo na toto
Uživatelé služeb mohou bez cenzury do

vypracovaný postup a nie je tu ani aktívna
své zdravotní složky přidat písemné

podpora uživateľov v tejto oblasti. V praxi
informace, názory a komentáře.

uživatelia o tejto možnosti nevedia.

4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/I [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

KRUTÉMU,NELIDSKÉMU NEBO uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A16

ÚPOZP)

4.1 Uživatelé služeb mají právo na ochranu A/P

před slovním, duševním, tělesným a

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovým zanedbáváním.

4.1.1 A/P Pri pozorovaní na oddeleniach sme v

Personál zachází s uživateli služby lidsky, individuálnych prípadoch videli zaobchádzanie s

důstojně a s úctou. nedostatkom dôstojnosti a úcty, napr. klopanie na

dvere a pod.

4.1.2 Žádný uživatel služby není vystaven A/P Pri osobných rozhovoroch viacerí uživatelia

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo hovorili o občasných incidentoch v tejto oblasti.

duševnímu týrání.

4.1.3 A/P Vzhľadom k veľmi častému užívaniu sedatívnej
Žádný uživatel služby není vystaven

medikácie nie je možné vylúčiť, že je využívaná k
fyzickému nebo citovému zanedbávání.

väčšej poddajnosti uživateľov.
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4.1.4 A/P Hodnotiaca skupina nebola svedkom priameho

týrania, a ani sme to pri rozhovoroch nezachytili s

Byla přijata náležitá opatření, aby výnimkou informáciá o občasných incidentoch

nedocházelo k žádnému týrání. medzi personálom a uživateľmi. Vzhľadom k

nedostatočnosti systému sťažností nie je možné

zachytiť tento druh špatného zaobchádzania a ani

následného riešenia naležitých opatrení.

4.1.5 A/I Etická rada sa pravidelne neschádza, aby
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby,

vyhodnocovali podntety od uživateľov. Chýba
kteří byli týráni, získat podporu, kterou si

nezávislá komisia, ktorá by sa tejto oblasti
přejí.

venovala.

4.2 K řešení případných krizí se použijí N/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 A/I Izolácie na sledovaných oddeleniach 5A, 17A sú v

Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace neprimeraných priestoroch, ktoré sú v rozpore s

nebo omezováni v pohybu. ľudskou dôstojnosťou. Uživatelia sú dávaní do

izolácie a obmedzovaní v pohybe.

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení N/I Zamestnanci absolvovali len kurz sebeobrany a

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci metódy deeskalácie nie sú aktívne používané.

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při Chýbajú individuálne plány prevencie krízy.

řešení krizí a v rámci prevence zranění Chýbajú podmienky opatrení ako sú bezpečné

uživatelů služby nebo zaměstnanců. miestnosti.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve N/I Zamestnanci na oddelniach nepoužívajú

spolupráci s dotčeným uživatelem služby deeskalačné techniky ani vyhodnotenie

s cílem určit spouštěče a faktory, které spúšťacích faktorov.

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Neexistujú individuálne krízové plány.

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 Formálne to prebieha.

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se

řediteli zařízení a také příslušnému

externímu orgánu.
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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 a myorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A Na oddeleniach neboli nezletilé osoby.

nezletilých osob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A Na hodnotených oddeleniach sa nerealizuje.

se neprovádí bez svobodného a Etická komisia tu pravidelne nezasadá.

informovaného souhlasu uživatele služby

a nezávislého schválení ze strany odborné

komise.

4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby N/A

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby 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 Na hodnotených oddeleniach sa toto nerealizuje.

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A Na hodnotených oddeleniach sa toto nerealizuje.

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 Na hodnotených oddeleniach sa toto nerealizuje.

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 Etická komisia sa stretáva len ad-hoc, nemá jasný

schvaluje nezávislou etickou komisí. status a nie sú v nej externí zástupcovia.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/I

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Systém dôverného informovania nie je v zariadení

postupech založených na důvěrné bázi pro zavedený, chýba odkaz na nezávislé organy (napr.

podávání odvolání a stížností u vnějšího, VOP, CPT). Sťažnosti nie sú predávané ďalej

nezávislého právního orgánu ve věci nezávislému orgánu na posúdenie.

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení

pohybu, přijetí nebo léčení bez

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

4.5.2 N/I Ochrana uživateľov pri podávaní sťažností nie je

Uživatelé služby jsou chráněni před ošetrená písomne a prax negarantuje, že nebudú

negativními dopady, které mohou vyvodené negatívne dôsledky pre sťažovateľa.

vyplynout z jimi podaných stížností. Obavy z postihu boli zaznamenané aj v

rozhovoroch s uživateľmi.

4.5.3 N/I Na oddeleniach nie sú informácie o možnostiach

Uživatelé služby mají přístup k právním právneho poradenstva a nie je v tomto proaktívna

zástupcům a mohou se s nimi setkávat podpora. Priestor na stretnutia s právnikmi je

mezi čtyřma očima. obmedzený limitmi návštevných miestností, ktoré

často nezabezpečujú dostatok súkromia.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním N/I Viď kritérium 4.5.3. Prístup existuje, ale chýbajú

zástupcům, kteří je informují o jejich písomné informácie a kontakty.

právech, mohou s nimi probrat problémy

a získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5 A/I Hodnotiaci komisia nezaznamenala žiadny postih,
Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo

lebo sme konkrétnu sťažnosť na toto
zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

nezaznamenali. Záznamy o disciplinárnych
disciplinární a/nebo právní opatření.

postihoch neboli k dispozícii.

4.5.6 A/P Návšteva VOP prebehla na sledovaných

Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení oddeleniach 10/2017. Jednotlivé sťažností

s cílem předcházet špatnému zacházení pacientov boli riešené VOP aj v minulých rokoch.

s uživateli služby. VOP udelil zariadeniu zoznam opatrení k náprave,

ktoré sa zhodujú so závermi tejto hodnotiacej

správy. Časť z nich nie je stale naplnená.

5. PRÁVONA NEZÁVISLÝ ŽIVOT A NA N/I [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI (ČL. 19 uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

ÚPOZP)
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5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, aby A/I

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 A/I V zariadení nie je celkom využívaný potenciál

individuálneho plánovania a individuálnej

sociálnej práce na oddeleniach. Uživatelia

Zaměstnanci uživatele služby informují o dostávajú základné informácie a je im

možnostech bydlení a finančních zdrojích. poskytovaná základná podpora pri využívaní

týchto služieb. LVS je veľmi krátka a ľudia zo

sledovaných oddelení sa moc do tejto podpory

nedostavajú.

5.1.2 A/I Nie je využívaný potenciál sociálnej práce s

uživateľmi na oddeleniach a ani zásadnej

spolupráce v rámci komunitného plánovani
Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při

služieb v regióne. Sociálna práca v zariadení má
získání a udržení bezpečného, finančně

hlavne administratívny charakter s výnimkou
dostupného a slušného bydlení.

klubu pacientov a činnostnej terapie, ale

obyvatelia zo sledovaných oddelení sa do týchto

činnosti výrazne nedostávajú.

5.1.3 A/P Realizovaná sociálna práca na oddeleniach má
Zaměstnanci uživateli služby pomáhají

hlavne administratívny charakter, kde sa toto
získat finanční zdroje nezbytné pro život v

zabezpečuje, ale netýka sa to podpory v oblasti
komunitě.

práce a zamestnávania.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke N/I

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 N/I Z rozhovorov s uživateľmi a personálom nebola

zaznamenaná dostupnosť informácií písomných
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

alebo iných o vzdelávaní a pracovných
informace o vzdělávání a pracovních

príležitostiach v komunite. Uživatelia si to musia
příležitostech v komunitě.

hladať uživatelia sami, ale je to výrazne

obmedzené dostupnosťou internetu.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Ponuka vzdelávania pre uživateľov nie je vôbec

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, riešená.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 N/A Podpora zo strany zariadenia nie je
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby

zabezpečovaná na úrovni cieleného profesného
v profesním rozvoji a v získání placených

rozvoja a získavania platených pracovných
pracovních příležitostí.

príležitostí.
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5.3 Podporuje se právo uživatelů služby N/I

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Informácie o možnosti zapojenia sa do verejného

informace, které jsou nutné k tomu, aby života nie sú k dispozícii.

se mohli plně zapojit do politického a

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/F

s uplatňováním jejich hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Informácie o možnosti zapojenia sa do verejného

se zapojením do činností politických, života nie sú k dispozícii.

náboženských, sociálních organizací,

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby N/I

v sociálních, kulturních, náboženských a

volnočasových aktivitách.

5.4.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Podpora iba dovnútra zariadenia.

informace o dostupných možnostech

zapojení do sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Podpora iba dovnútra zariadenia.

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Podpora iba dovnútra zariadenia.

s účastí v kulturních a náboženských

aktivitách dle jejich volby.
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Diskuse

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

• Inštitúcia sa nachádza neďaleko centra města a je jeho súčasťou. Oproti

liečební sa nachádza nemocnica.

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

• Zariadenie je trvalo dostupné hromadnou dopravou v meste a aj pre obyvateľov iných krajov

je dobrá.

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

získávány z lokality nebo zvenčí

• Uživatelia sú zpravidla zo kraja, ale aj z lokalít

kraja.

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

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

s tělesným postižením)

• postkytuje služby pre obyvateľov v rozsahu svojej liečby (deti, dospelí, seniori), ale

pre osoby s telesným postihnutím nie sú jej služby dostatočne prístupné.

•

• 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 zariadení je zaisťovaná široká škála starostlivosti. V zariadení je 119 uživateľov dlhšie ako

jeden rok. Na sledovaných oddeleniach bolo viacero uživateľov dlhšie ako 10 rokov.

• Podľa informácií od personálu sa zariadenie snaží zabezpečovať následnú starostlivosť a to

napr. v domovoch so zvláštním režimem, chránených bydleních, ubytovaniach a azylových

domoch. Dĺžka hospitalizácie je ovplyvnená aj obmedzenou kapacitou siete následných

sociálnych služieb, finančnými možnosťami uživateľov a aj ich motiváciou.

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

• Vďaka svojej veľkosti je zariadenie jedným z dôležitých zamestnávateľov v okolí.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Od januára 2018 pracuje v zariadení interný transformačný tím, ktorého členom je aj PEER

konzultant

• v spolupráci s CSP plánuje vytvoriť nové služby – Centrum duševního zdraví v

od roku 2019
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• bude naďalej spolupracovať s externými sociálnymi organizáciami, ktoré poskytujú

starostlivosť ľuďom s duševným ochorením so snahou posunúť, čo najviac dlhodobých

uživateľov do komunitnej podpory a starostlivosti.

• Predpokladá sa, že v nadväznosti na rozvoj služieb pre osoby s duševným ochorením v

komunite dôjde aj na reštrukturalizáciu lôžkového fondu v

Proces hodnocení

Viz výše.

Tematické domény

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

Budovy i vybavení nemocnice jsou v dobrém technickém stavu, jsou památkově chráněné, což může

činit problémy při případných rekonstrukcích. Nemocnici obklopuje rozlehlý park. Ve vstupní části

nemocnice se nachází bufet. Ubytování uživatelů na sledovaných odděleních splňuje hygienické a

sanitární požadavky. Problémem jsou mnoholůžkové ložnice uživatelů (až 15 lůžek), v ložnicích chybí

jakékoli další vybavení. Nastavený režim, který stanoví, že ložnice jsou po většinu dne uzavřené

(odemykají se na 1,5 hodiny po obědě), nerespektuje přirozené potřeby uživatelů služby. Právo na

soukromí uživatelů služby je respektováno pouze částečně, ložnice se nezamykají, soukromí na WC a

koupelnách téměř neexistuje. Návštěvní místnosti na jednotlivých odděleních jsou, až na jednu výjimku,

průchozí. V návštěvních místnostech chybí výzdoba, na oknech chybí žaluzie. V průběhu kontroly byly

zaznamenány postele na chodbě suplující ložnici. Většina našich závěrů týkajících se práva na

přiměřenou životní úroveň se plně shoduje se zprávou z kontroly Veřejného ochránce práv z roku 2017.

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

Nemocnice poskytuje péči veškerým skupinám osob s duševnímu potížemi. Služby v rámci obecné

medicíny jsou dostupné, je zajištěna dostatečná péče o somatickou stránku uživatelů.

Zjištěná příliš dlouhá držení v zařízení souvisí s nedostatečnou podporou ze strany komunity, někteří

pacienti zde celá léta setrvávají z důvodu čekání na nástup do jiného ústavního zařízení. Vůbec není

propracován individuální komplexní léčebný plán, který by zahrnoval psychosociální rehabilitaci,

nepracuje se cíleně s udržením a rozvojem sociálních a pracovních dovedností, není prosazována

implementace přístupu zotavení.

V nemocnici jsou zástupci různých profesí, zdá se ale, že dostatečně nefunguje multidisciplinární a

crossdisciplinární spolupráce. Peer konzultant je přítomný pouze na Centrálním příjmu, již nepracuje s

uživateli v dalších fázích léčení. Zdůrazňována je farmakologická terapie před psychosociální rehabilitací,

na sledovaných odděleních je zaveden kolektivní styl a restriktivní režimová opatření namísto

individualizovaného přístupu. Na odd 5A nebyl jediný uživatel v režimu volných vycházek, včetně těch

hospitalizovaných pomnoho let, nebylo jasné uživatelům ani hodnotitelům na základě dokumentace, za

jakých podmínek by bylo rozvolnění režimu možné a u řady osob se nepočítalo s alternativím plánem

23



jiným než čekání na přesun do další ústavní péče. Program Léčebné výchovy k samostatnosti kapacitně a

časově nemůže stačit k rozvoji dovedností pacientů na sledovaných odděleních.

Pravidla oddělení a vyhrazené místnosti pro návštěvy odděleně od denních částí oddělení a ložnic

nenapomáhají zapojení rodin či dalších osob mimo personál oddělení do léčebného procesu. Rovněž

jsme nezaznamenali větší úsilí nemocnice o destigmatizaci psychických poruch obecně. Psychoedukace

krom Preduky 1x za 2 měsíce není systematicky zavedena, není systematická osvěta a programy

zaměřené na zdravý životní styl.

Medikace u některých sledovaných uživatelů se zdála dlouhodobě neměnná, i když byl psychický stav

popisován jako neuspokojivý, často jsou užívány mnohočetné kombinace zejména klasických

antipsychotik. Personál není speciálně proškolován s mezinárodními standardy lidských práv. Přijatí

pacienti nedostávají písemnémateriály týkající se práv pacientů.

Chybí anonymní mechanismus vyjádření názorů a stížností, chybí nezávislá komise, kde by byli zástupci

uživatelů a dalších osobmimo řady zaměstnanců.

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

ÚPOZP)

Zaznamenali jsme absenci tvorby i realizace individuálních plánů pro naplňování potřeb a přání uživatelů,

které by byly vytvářeny společně v týmu s uživatelem. Koncept podporovaného rozhodování není v

zařízení vůbec uplatňován – zcela zatím chybí zapojování podpůrců např. z řad pacientů. Přetrvává

model náhradního rozhodování, kdy opatrovník (rodinný příslušník nebo obec) rozhoduje za uživatele a

dává za něj i souhlas k léčbě, použití omezovacího prostředku k ECT. V zařízení je potřeba započít praxi

podporovaného rozhodování uživatelů a zajistit jim k tomu dostatek srozumitelných informací a také

pracovat na síti podporujících osob.

Informace o právech pacientů jsou v písemné podobě pacientům k dispozici jen částečně, a to na

nástěnkách nebo v infobrožuře. Nejde o úplné informace, jak jsou obsaženy ve standardu č.?

Postrádáme informace pro uživatele v srozumitelné formě

Informace, školení nebo edukace týkající se CRPD pro pacienty nebo personál zcela chybí. Poučování

pacientů o jejich právech, včetně právu odmítnout léčbu/hospitalizaci, právu se odvolat, obsahu

domácího řádu a režimu oddělení, kde bude umístěn, neprobíhá na centrálním příjmu, ale až na daném

oddělení (a primárně ústně) lékařem, tudíž srozumitelnost a úplnost poučení lze jen obtížně ověřit. Z

pohovorů z pacienty vyplynulo, že jejich povědomí o právech pacientů obecně nebo o právech osob s

omezenou svéprávností je velice nízké.

Důvěrnost informací vedených o pacientech je zaručena. Tato oblast je hodnocena jako plně ošetřená.

Dříve vyslovená přání nejsou ošetřena ani směnicí ani nejsou prakticky realizována.

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

Během návštěvy jsme většinou zaznamenali respektující a přátelské vztahy mezi personálem a uživateli.

Materiální podmínky na sledovaných odděleních však neumožňují důstojný život v zařízení (nutnost

nošení erárního – civilního oblečení, absence soukromí na vícelůžkových pokojích – celách vybavených

pouze postelemi, mříže na oknech otevíratelných výhradně personálem pomocí kličky atd.).
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Z omezovacích prostředků jsou používány izolační místnosti, kabátek, kurty. Zaměstnanci nejsou školení

v deeskalačních technikách a metodách předcházení užití omezovacích prostředků, nejsou ve spolupráci

s uživateli vypracovávány individuální krizové plány. Probíhá zde pouze kurz sebeobrany.

Zařízení má vytvořené vlastní dotazníky spokojenosti pacientů, které jsou ale dávány uživatelům pouze

před propuštěním. Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, tak do hodnocení nejsou zahrnuti. Zařízení

bohužel vůbec nevyhodnocuje spokojenost dětí, či pacientů na geronto-oddělních. Dotazníky jsou

shromažďovány ve schránkách na jednotlivých odděleních a pravidelně personálem vyhodnocovány.

Připomínky/stížnosti pacientů, které jsou podány anonymně nebo e-mailem nejsou dle pravidel brány v

potaz. Uživatelé nejsou o způsobech podání stížnosti externím orgánům srozumitelně informováni, chybí

odkaz na nezávislé orgány.

V říjnu 2017 zde byla návštěva VOP, která dala seznam opatření k nápravě. Bohužel ve většině bodů

nedošlo ke zmiňovaným změnám.

Téma 5: Právo na nezávislý život a začlenění

je zariadenie s typickou inštitucionálnou kultúrou, kde nie je v súčasnom stave možné hovoriť o

napĺňaní ÚPOZP - článku č. 19 Právo na nezávislý život. Hodnotené oddelenia nevytvárali podmienky pre

nezávislý život uživateľov a to aj napriek tomu, že jedno z oddelení bolo tkz. otvorené oddelenie. Na

oddeleniach sa nerealizovala proaktívna podpora k nezávislému životu. Sociálni pracovníci vykonávalai

len základnú administratívnu sociálnu prácu (vybavenie rôznych príspevkov, komunikáciu so súdmi,

oslovenie sociálnych služieb a pod.) deklaruje spoluprácu s rôznymi organizáciami v komunite,

táto spolupráca však bola pasívna. Toto odôvodňuje zariadenie aj tým, že nadväzné komunitné služby sú

nedostatočne. V činnostnej terapii mali uvedené kontakty a informácie na nasledovné organizácie:

ďalšie svojpomocné skupiny. Zariadenie je zapojené do procesu transformácie a má od začiatku roku

2018 vytvorený transformačný tím. V zariadení nebolomožné sledovať žiadne priame aktivity k podpore

nezávislého života. Sociálne, kultúrne a voľnočasové aktivity sa riadili a poskytovali predovšetkým

dovnútra zariadenia a takto podporovali inštitucionálny charakter služby. Program LVS je výrazne časovo,

personálne a priestorovo limitovaný a obyvatelia sledovaných oddelení sa doňho takmer nedostanu. V

zariadení sme identifikovali viacerých uživateľov, ktorí tu žili aj viac ako päť rokov a nebola im

poskytovaná žiadna podpora k nezávislému životu. Z týchto dôvodov je možné konštatovať, že v

súčasnosti sa tejto oblasti zariadenie aktívne vôbec nevenuje.
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Závěry a doporučení

Oceňujeme vstřícnost a otevřenost zaměstnanců zařízení vůči hodnotícímu týmu a podmínek pro práci

komise.

Doporučenia zo strany hodnotiaceho tímu pre zariadenie sú nasledovné:

- Intenzivnější rozvoj spolupráce mezi zařízením a komunitními službami a obcemi

- Následování doporučení Akčního plánu WHO – snaha o zařazení pacientů do komunity,

recovery

- Vyšší míra spolupráce mezi jednotlivými profesemi uvnitř zařízení

- Zvážit delegování některých kompetencí na nižší zdravotnický a nezdravotnický personál

- Uvolnění režimových pravidel oddělení

- Aplikování principu individuálního plánování a zapojování pacientů do tohoto plánování

- Zveřejnění na oddělení aktuální verze informací o právech pacientů

- Zvážit možnost navýšení počtu sociálních pracovníků tak, aby byli běžně dostupní na všech

odděleních

- Průběžné proškolování napříč všemi profesemi v oblasti etického zacházení, komunikace,

práv pacientů, včetně kazuistických seminářů, deeskelační techniky, krizové intervence,

prístupu recovery/zotavení

- Zavést miminálně skupinové a tam, kde se to hodí, indviduálních supervizí napříč

pomáhajícimi profesemi

- Vypracování písemných materiálů, kde budou pacienti srozumitelnou formou informováni o

svých právech (a to, jak na počátku, tak v průběhu léčby) – věnovat zvláštní pozornost

specifikům práv lidí s mentálním postiženým v ochranné léčbě, dalším zvláště zranitelným

osobám (např. děti, senioři)

- Zavést možnost zavedení bezplatného internetu např. formou internetových koutků

- Více uzpůsobit vnitřní a vnější návštěvní prostory pro návštěvníky, (poskytnutí např.

vybavení pro smysluplné trávení společného času během návštěvy)

- Zintenzivnění nácviku dovedností potřebných k samostatnému fungování pacientů mimo

zařízení – LVS

- Pravidelné revize individuální medikace pacientů včetně individuální edukace; racionalizace

farmakoterapie

- Více psychoterapie (individuální i skupinové)

- V souladu s cíly transformace restrukutalizovat luzkový fond, vcetne zlepseni pobytového

konfortu postupne rekonstruovat lecebne pavilony
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- Zajistit formy přístupné alternativní komunikace dle individuálních potřeb uživatelů

(Braillovopísmo, easy to read apod.),

- Na monitorovaných odděleních neprodleně zajistit dostatečné soukromí, intimitu,

bezpečnost, důvěrnost pro uživatele a důstojné podmínky,

- Zavést koncept podporovaného rozhodování a v praxi začít uplatňovat přístup dříve

vyslovených přání,

- Viacej individualizovať liečebnú a režimovú starostlivosť o pacienta.

- Zaměstnance důkladně proškolit v tématu práv pacientů obecně a dále k obsahu Úmluvy o

právech osob se zdravotním postižením.

- Informace týkající se práv pacientů i práv garantovaných Úmluvou poskytnout pacientům při

přijetí v písemné podoběa rovněž je umístit na viditelných místech v léčebně.

- Je nutné zajistit přístup uživatelů k důvěrnému (i anonymnímu) stížnostnímu mechanismu a

ten i v souladu s existujícím standardem pravidelně vyhodnocovat a v návaznosti na zjištění

realizovat nápravná opatreni. Tento mechanismus by měl být nezávislý a objektivní.

Doporučujeme například vytvoření komise pro řešení stížností (jejímiž členy budou pacienti i

externí osoby) a schránky důvěry vybírané nezávislou osobou. Doporučujeme rovněž na

viditelných místech v zařízení vyvěsit srozumitelné a praktické informace o možnostech

podání stížnosti externímu nezávislému orgánu (např. veřejný ochránce práv).

- Doporučujeme proškolení personálu ve vytváření krizových plánů a užívání deeskalačních

technik, aby všechny vážnější krize uživatelů nebylo nutné řešit odvážením uživatelů do

fakultní nemocnice HK.

- Doporučujeme bezodkladně naplnit (ve spolupráci se zřizovatelem, kde jsoumimo jiné nutné

finanční prostředky) veškerá nápravná opatření uložená VOP v říjnu 2017 (zejména přijmout

opatření ke zvýšení ubytovacího standardu a vybavení pokojů (pouze 2 až 4 lůžkové pokoje,

domácký vzhled pokojů) a zajistit soukromí uživatelů např. v koupelnách při zajištění hygieny,

při užívání omezovacíchprostředků.

- Hodnocení kvality služeb rozšířit o oblast naplňování CPRD (Úmluvy) a k tomu využít

hodnotící nástroj WHO.

OdporúčameMZ SR vyžiadať si správu z hodnotenia VOP v roku 2017 s číslom 19/2017/NZ/MKL.

Na záver považujeme za potrebné uviesť aj informáciu o priebehu ukončenia monitorovacej návštevy

počas základnej spätnej väzby vedeniu nemocnice ku kvalite poskytovania staroslivosti. V úvode

návštevy sme ponúkli vedeniu tak ako v každej nemocnici, že v prípade ich záujmu ich môžeme

na konci návštevy informovať o našej základnej spätnej väzbe ku kvalite posyktovanej strarostlivosti

v nemocnici. Počas tohto stretnutia, kde sme prezentovali silné a slabné stránky a konštatovali

takmer totožné zistenia ako VOP v roku 2017, nám pán riaditeľ nemocnice oznamil, že nám poskytne:

“Hodnocení chování členu komise hodnotící kvalitu a dodržovaní lidských práv v psychiatrických

nemocnicích během jejich návštevy v Psychiatrické nemocnici ve dnech 10. – 12. října
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2018.“ V úvode nás informoval o tom, že sme si pre hodnotenie vybrali najhoršie oddelenia nemocnice

(tj. tie, kde je štatisticky najviac uživateľov dlhšie ako jeden rok, čo je v súlade s nastavením hodnotenia

a v úvode správy informujeme, že hodnotíme len tieto oddelenia a nie celú nemocnicu) a že hodnotenie

bude neobjektivne, lebo na iných oddeleniach to tak nie je. Následne pán riaditeľ prečítal správu, ktorá

nereaguje na vznesené vecné pripomienky (či už naše v tejto správe, alebo aj z minulosti napr. od VOP)

ku kvalite poskytovanej strarostlivosti, ale neprimerane, účelovo, skreslene (citovanie otázok

hodnotiteľov bez uvedenia kontextu rozhovorov, alebo znalosti otázok a oblastí hodnotiaceho manuálu)

a osobne kritizuje a napáda prácu hodnotiaceho tímu. Z tohoto dôvodu považujeme za potrebné

skonštatovať, že tento prístup nepovažujeme zo strany vedenia nemocnice za adekvátny a

vhodný, a to aj z dôvodu, že vedenie vypracovalo svoje „hodnotenie chovania clenov

komisie“ skôr, ako by malo výsledky hodnotenia kvality, alebo spätnú väzbu od hodnotiaceho tímu.

Zároveň v ňom ani jednou vetou nereaguje na vecné pripomienky a odporúčania uvedené v tejto správe.

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1
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