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místě:

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.

vznikla v roce 1928. Je organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR a v

současné době má kapacitu 710 lůžek. má celkem 23 objektů. V 15 objektech se

poskytuje zdravotní péče, v 8 objektech je administrativní, technické či provozní zázemí. 9 z 15 objektů

je kompletně zrekonstruovaných, u ostatních proběhla částečná rekonstrukce (rozvody, sociální zařízení).

Od 1.8. 2018 má PN odloučené pracoviště Centrum duševního zdraví, na

Ke dni 25.10.2018 bylo v hospitalizováno 628 pacientů (z toho342 mužů, 286 žen).

V r.2017 bylo do PN přijato 2180 pacientů, propuštěno bylo 2195 pacientů, odmítnuto bylo 160 osob. V

r.2018 bylo do PN přijato dosud 1711 pacientů, propuštěno bylo 1675 pacientů, odmítnuto bylo 143

osob.

Nemocnice přijímá akutní psychiatrické pacienty nacházející se v době propuknutí nemoci nebo poruchy

v oblasti okresů

podle volné kapacity event. i v oblasti okresů

Ke dni 25.10. 2018 bylo v zařízení 83 uživatelů s nařízenou ochrannou léčbou. Ke stejnému datu bylo 121

uživatelů nedobrovolně hospitalizovaných.

Hodnotící tým se zaměřil na prohlídku a hodnocení následujících oddělení: 2A,3,3A,9,11.

Oddělení 2A, psychiatrické mužské, počet lůžek 40, počet pacientů hospitalizovaných déle než rok 33, z

toho 18 pacientů s ochrannou léčbou. Oddělení 3, psychiatrické ženské, počet lůžek 27, počet pacientek

s dobou hospitalizace delší než rok 18, 0 pacientek s ochrannou léčbou. Oddělení 3A psychiatrické

koedukované, počet lůžek 38, 7 pacientů hospitalizovaných déle než rok, 4 pacienti s ochrannou léčbou.

Oddělení 9, psychiatrické mužské, počet lůžek 34, počet pacientů 21 s délkou hospitalizace delší než rok,

9 s ochrannou léčbou. Oddělení 11, psychiatrické mužské, počet lůžek 26, počet pacientů s dobou

hospitalizace delší, než rok 19, 2 s ochrannou léčbou.
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Shrnutí výsledků

Téma Stupeň dosažených výsledků
2

(A/F, A/P, A/I, N/I,

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

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

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením – dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň A/P

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/P

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 oborů v oblasti duševního zdraví, členové týmu byli

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

odbornice na lidská práva.

Hodnotící návštěva byla naplánována pracovnicemi Ministerstva zdravotnictví (MZ). MZ dale jednalo

také s panem ředitelem o termínu a vlastním průběhu návštěvy.

Dopis oznamující návštěvu zaslalo Ministerstvo zdravotnictví. Před návštěvou byl proveden s panem

ředitelem zařízení e-mailový kontakt k projednání časového harmonogramu návštěvy a součinnosti,

potřebné spolupráce.

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

počtu bylo 5 žen a 12 mužů. Dále rozhovory proběhly s 24 zaměstnanci, a to v následující struktuře

pracovních pozic: ředitel – náměstek pro léčebnou péči, hlavní sestra, manažer kvality, 3 primáři, 2

lékařky, 5 staničních sester,2 psycholožky, 2 ergoterapeutky, 3 sociální pracovnice, 3 sestry, 1

ošetřovatel. Dále členové týmu využili studium dokumentů, pozorování, prohlídku areálu.

Setkání týmu proběhlo 27.10. 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 diskus
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/P [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

ÚROVEŇ uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1
Budova je v dobrém technickém stavu.

A/F [Použijte tento prostor podle potřeby k tomu,

abyste pomohli při interpretaci skóre daného

každému standardu]

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/F

(např. okna nejsou rozbitá, malba se

neloupe ze zdí).

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/F

postižením.

1.1.3 Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a A/F

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro

bydlení.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/F

před zraněním v důsledku požáru.

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 některých sledovaných odděleních jsou sedmi

dostatečný životní prostor a nejsou nebo osmilůžkové pokoje, zaznamenali jsme

přeplněné. jeden pokoj oddělený od jídelny pouze

posuvnými dveřmi.

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

dispozici oddělené místnosti pro spaní.

1.2.3 A/I Doba vstávání i uléhání je určena režimem

Uživatelé služby se mohou svobodně oddělení. Uživatelé jsou režimem vázáni, nemají

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou možnost svobodné volby. Během dne však mají

spát. přístup ke svým ložnicím, ve kterých mohou

podle potřeby odpočívat.
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1.2.4 A/I Na pokojích není místo pro převlékání v

soukromí, pokoje nemohou být uzamčeny
Místnosti pro spaní poskytují uživatelům

zevnitř. Na dvou odděleních (3 a 11) byla jako
služby dostatek soukromí.

ložnice pacienta využívaná i observační místnost

(se síťovými lůžky), která byla pod permanentním

dohledem kamery.

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/P Část osobních věcí (telefony, cigarety a

osobní věci a mají k dispozici odpovídající zapalovače) jsou umístěny na sesterně. Pacienti s

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. vyšší mírou podpory nemají klíče od skříněk u

sebe, personal skříňky otvírá na požádání.

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 Záchody ani sprchy nebyly na sledovaných

odděleních uzamykatelné, obsazenost byla

Koupelna a toalety poskytují soukromí a označena cedulí volno/obsazeno na klikách. Na

jsou oddělené pro ženy a muže. oddělení 11 nebyly ve sprchách závěsy. Toalety

na izolační místnosti na oddělení 11 byly pod

permanentním dohledem kamer.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup A/P Přístup do koupelen je částečně omezen

do koupelny a na toalety. režimem.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba A/F

vyprazdňování a osobní hygieny těch

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na

lůžko nebomají jiné tělesné postižení.

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/F

k dispozici v dostatečném množství,

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/F Hrníčky byly plechové, cožne úplně odráží

uspokojivých podmínek a stravovací zvyklosti v komunitě.

prostory jsou kulturně vhodné a odráží

stravovací zvyklosti v komunitě.
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1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F

oblečení a obuv (denní a noční úbor).

1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, 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/I Použití komunikačních prostředků je omezeno

nemožností využívat wifi. Není k dispozici počítač

s připojením na internet. Na některých
Uživatelé služby mohou svobodně a bez

sledovaných odděleních (2a, 11) není povolen
cenzury využívat komunikační prostředky,

mobilní telefon. Na sledovaných odděleních (č. 3,
jako jsou telefony, dopisy, e-maily a

9) mohou využívat uživatelé mobilní telefon
internet.

pouze na vyžádání nebo při samostaných

vycházkách. Uživatelé mohou využít pouze

telefonní automat na mince.

1.5.2 N/I Telefonní automaty jsou umístěny na chodbě

nebo ve společenské místnosti. Na oddělení 2a

Je respektováno právo uživatelů služby na jsme v čase návštěvy registrovali, že personál byl

soukromí při komunikaci. telefonnímu hovoru přítomen společně s dalšími

uživateli. Na oddělení 3a uživatelka telefonovala

přímo na chodbě za přítomnosti dalších uživatelů.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/P Zařízení nemá k dispozici písemné informace v

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim jiném než českém jazyce.

poskytne podporu (např. překladatele),

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/F Každé navštívené oddělení má k dispozici

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na samostatnou, pěkně vybravenou, návštěvní

návštěvy v rozumnou dobu. místnost.

1.5.5 Uživatelé služby se po v areálu zařízení A/I Volný pohyb po areálu je omezen uzamčenými

mohou volně pohybovat. vchody a režimovými opatřeními.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 Zařízení disponuje dostatečným A/P Na některých sledovaných odděleních se z

vybavením, které je pohodlné a v dobrém důvodu dispozice prostor jako společenská

stavu. místnost využívala jídelna.

1.6.2 Dispozice zařízení umožňuje interakci A/I Interakce mezi uživateli je omezena uzamčenými

mezi uživateli služby, zaměstnanci a vchody a režimovými opatřeními. Sesterny na

návštěvníky. hodnocených odděleních byly vybavenymřížemi.

8



1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/I Vybavení pro trávení volného času není na všech

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli sledovaných odděleních dostatečné. Někteří

příležitost účastnit se volnočasových uživatelé nemají kvůli režimovým opatřením

aktivit. přístup k aktivitám mimo oddělení.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako A/I Prostory pro trávení volného času na sledovaných

prostory, kde uživatelé služby tráví volný odděleních většinou nahrazuje jídelna.

čas.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/P Setkávání s ostatními uživateli je na některých

komunikovat s ostatními uživateli, včetně sledovaných odděleních omezeno režimem

příslušníků opačného pohlaví. vycházek.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/F

požadavků jako např. účast na svatbě

nebo pohřbu.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/P V zařízení jsou organizovány pravidelné aktivity,

pravidelných, organizovaných aktivit, některé ale nejsou dostupné některým

které jsou obecně i z věkového hlediska uživatelům z důvodu režimu léčby.

vhodné.

1.7.4 A/I Zařízení poskytuje informace o aktivitách
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

organizovaných poskytovateli služeb (FOCUS),
informace o aktivitách v komunitě a

jiné informace na sledovaných odděleních nebyly
pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

k dispozici.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Účast na zábavních aktivitách mimo areál je

s účastí na zábavních aktivitách a akcích limitována režimem vycházek, personál nemá

mimo zařízení a zábavní aktivity dostatek času pro aktivní podporu účasti na

z komunity se realizují na půdě zařízení. zábavních aktivitách a akcích mimo zařízení.

2. PRÁVO NADOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/P [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

ÚROVNĚ FYZICKÉHO A 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.
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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 Na hodnocených odděleních zůstávají uživatelé,

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani kteří by mohli být propuštěni, ale dle sdělení

v něm nebude setrvávat na základě rasy, personálu v zařízení setrvávají z důvodu

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského nedostatečných kapacit návazných služeb,

vyznání, politického či jiného přesvědčení, nedostatku finančních prostředků nebo

národního, etnického, domorodého nebo hospitalismu.

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/I Na odděleních jsou zastoupeny různé profese.

dostatečně různorodými dovednostmi Personál na sledovaných odděleních není

k poskytování poradenství, psychosociální dostatečně připraven poskytovat podporu pro

rehabilitace, informací, vzdělávání a samostatný život uživatelů v komunitě.

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 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/F

konzultaci u psychiatra nebo jiného

specializovaného zdravotnického

pracovníka.

2.2.4 Zaměstnanci v zařízení jsou proškoleni a A/F

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.

2.2.5 Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné A/I Zaměstnanci nejsou školení ani nemají písemné

informace o právech osob s mentálním informace o právech osob s mentálním

postižením a jsou obeznámeni postižením podle ÚPOZP. Zařízení má zpracovaný

smezinárodními standardy v oblasti standard o právech pacientů vycházející z české

lidských práv včetně ÚPOZP. legislativy.

2.2.6 A/P Tento mechanismus funguje neformálně formou
Uživatelé služby jsou informováni o

mechanismech, jejichž prostřednictvím
komunikace mezi uživateli a personálem. Zařízení

má zároveň dobře viditelné schránky důvěry
mohou vyjadřovat své názory na

určené pro tyto podněty, které se však zpravidla
poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

nevyužívají. Uživatelé jsou však o této možnosti
mají k nim přístup.

informováni.
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2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a A/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 Uživatelé na hodnocených odděleních nemají

individuální léčebný plán, který zahrnuje komplexní léčebné plány ani cíle vedoucí k

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní, zotavení.

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

k uzdravení.

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

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

zotavení. Existují terapeutické plány (nejedná se
péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel

o plány vedoucí k zotavení), na kterých se podílí
služby a zaměstnanec zařízení, kteří také

tým různých profesí z oddělení, s jehož obsahem
plány pravidelně revidují a aktualizují.

je pacient následně seznámen.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Zařízení nepracuje s konceptem dříve

služby vybízeni, aby si vypracovali vyslovených přání.

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
4

(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 Na sledovaných odděleních nejsou psychosociální

k psychologickým programům zaměřeným programy systematicky řešeny.

na naplnění jím zvolené společenské role,

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je

nastaven podle léčebného plánu dané

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovedností nutných pro samostatný život

a péči o sebe sama.

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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2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/I Na hodncených odděleních existuje podle sdělení

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo personálu základní podpora v udržování kontaktu

k udržování kontaktu s členy své sítě pro s členy sociální sítě uživatele a jeho rodinou.

usnadnění samostatného života v Možnost udržovat kontakt s rodinou a soicální sítí

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při je však výrazně omezena nemožností užívat

navazování kontaktu uživatelů služby mobilní telefon a internet.

s rodinou a přáteli, a to v souladu s přáním

uživatelů služby.

2.3.6 Zařízení poskytuje uživatelů služby vazbu A/P Aktivní podpora propojení na obecný system

na obecný systém zdravotní péče, další zdravotní péče se realizuje, na oblast sociální

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, podpory a její síťování se děje pouze na úrovni

jako je například sekundární péče, a služby poradenství a je přesouvána na externí

v rámci přirozené komunity, jako spolupracující služby.

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

léku, který je jim nabízen, a o jeho

případných vedlejších účincích.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

možnostech léčby, které jsou dostupnou

alternativou medikace nebo ji mohou

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/F

medicíny jsou dostačující.

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 A/P Na sledovaných odděleních neprobíhá pravidelná

V zařízení pravidelně probíhá zdravotní organizovaná osvěta a propagace v této oblasti,

osvěta a propagace. odehrává se však neformálně. Kromě jednoho (9)

měly všechna sledovaná oddělení kuřárny.

2.5.5 A/I Na hodnocených odděleních se tato otázka

neřeší, chybí možnost soukromí, systematická

Uživatelé služby jsou informováni o edukace v této oblasti neprobíhá. Individuálně

záležitostech týkajících se reprodukce a na žádost klienta je poskytnuto poradenství a

plánovaného rodičovství. podpora v této oblasti. Režimová opatření

omezují možnost styku mezi rezidenty i případné

plánování rodiny.

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/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 léčby mají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem N/I Respektování preferencí uživatelů je limitováno

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim systémem poskytování péče v České republice a

budou služby zprostředkovány. systémem v rámci zařízení.

3.1.2 A/I Sociální práce na sledovaných odděleních má
Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby

převážně administrativně-poradenský charakter.
bylo zajištěno, že uživatelé služby budou

5
Možnost uživatelů opustit zařízení je výrazně

moci žít ve své komunitě.
limitovaná nedostupností návazných služeb.

3.1.3 N/I Vzhledem k tomu, že jsme na oddělení
Preference uživatelů služeb jsou základem

nezaznamenali individuální komplexní plány,
všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich

nelze uvažovat o tom, že by preference uživatelů
léčby a rekonvalescence.

byly prioritou a základěm léčby.

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 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 Na sledovaných odděleních je velká část uživatelů

umístěna do zařízení na základě informovaného

souhlasu opatrovníka, nebo na základě

rozhodnutí soudu. Chybí písemné a srozumitelné

Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a poučení o vztahu opatrovníka a uživatele, zařízení

informovanémsouhlasu uživatelů služby. neřeší nesouhlad mezi názorem uživatele a

opatrovníka. Zařízení využívá informované

souhlasy opatrovníka k užití omezovacích

prostředů na dlouhou dobu dopředu (po dobu

hospitalizace).

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I Dříve vyslovená přání se v zařízení nevyužívají.

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

služby.

3.2.3 A/P Uživatelé, kteří jsou zde umístěni na základě

vlastního informovaného souhlasu mohou léčbu
Uživatelé služby mají právo léčbu

odmítnout. Zařízení aktivně neřeší nesoulad mezi
odmítnout.

přáním uživatele a souhlasem opatrovníka k

hospitalizaci.

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/I Uživatelé jsou o této možnosti informováni

drženy, aniž by k tomu daly informovaný kompetentními orgány, zařízení tyto informace

souhlas, jsou informovány, jak se proti ani samotné právní poradenství aktivně

léčbě nebo držení odvolat. nezprostředkovává.

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se A/I Zařízení má vhodné prostory pro setkávání s

léčí nebo jsou zadržovány bez právními zástupci, aktivně nepodporuje a

informovaného souhlasu, získaly přístup nezprostředkovává tyto služby.

k postu odvolání a právnímu zastoupení.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji A/I

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1 Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají A/P Na hodnocených odděleních je toto realizováno s

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost limity vyplývajícími z režimu oddělení.

rozumět informacím, rozhodovat a volit.
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3.3.2 O právech uživatelů služby jsou A/I Chybí informace srozumitelné všem pacientům

poskytovány jasné a srozumitelné (easy to read) v písemné podobě.

informace v písemné i ústní formě.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/P Chybí informace srozumitelné všem pacientům

a srozumitelné informace o hodnocení, (easy to read) v písemné podobě, informace jsou

diagnóze, možnostech léčby a uživatelům srozumitelně podávány na začátku

rekonvalescence, a to ve formě, které hospitalizace i průběžně.

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodné a informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc A/I Uživatelům v tomto není bráněno, ale personál

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o ani uživatelé si této možnosti nejsou vědomi. Na

osobních, právních, finančních či jiných sledovaných odděleních nebylo zjištěno, že by se

záležitostech určit dle své vlastní volby využívalo podporované rozhodování.

osobu, která jim bude poskytovat

podporu a se kterou se budou moci

poradit, anebo síť osob, a zaměstnanci

zařízení budou tyto vybrané osoby

respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/I Uživatelům v tomto není bráněno, ale personál

nominované osoby poskytující podporu ani uživatelé si této možnosti nejsou vědomi. Na

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí sledovaných odděleních nebylo zjištěno, že by se

podporovaného uživatele služby. využívalo podporované rozhodování.

3.3.6 Podporované rozhodování je N/I Na sledovaných odděleních nebylo zjištěno, že by

převládajícím modelem; proces se využívalo podporované rozhodování. Zařízení

náhradního rozhodování není uplatňován. aktivně iniciuje omezení ve svéprávnosti.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/I Na sledovaných odděleních nebylo zjištěno, že by

poskytující podporu nebo síť osob a chce se využívalo podporované rozhodování, zařízení o

takovou osobu jmenovat, zařízení mu tétomožnosti aktivně neinformuje.

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 A/F Uživatelé omezení ve svéprávnosti nemají bez

souhlasu opatrovníka přístup do své
Uživatelé služby mají přístup k informacím

dokumentace a nemohou souhlas s nahlížením
uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

udělovat jiné osobě, zařízení aktivně neřeší zisk

souhlasu opatrovníka.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.
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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/P [Komentáře k jednotlivým tématům by měly být

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO uvedeny v části "Diskuse" této zprávy]

PONIŽUJÍCÍMUZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A 16

ÚPOZP)

4.1 Uživatelé služeb mají právo na ochranu A/F

před slovním, duševním, tělesným a

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 Personál zachází s uživateli služby lidsky, A/F

důstojně a s úctou.

4.1.2 Žádný uživatel služby není vystaven Při některých rozhovorech zaznělo, že se

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo A/P uživatelé setkali s případy vulgárního oslovování,

duševnímu týrání. případně používání trestů a zákazů.

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/F

fyzickému nebo citovému zanedbávání.

4.1.4 Byla přijata náležitá opatření, aby A/F

nedocházelo k žádnému týrání.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/F V průběhu hodnotící návštěvy jsme

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si nezaznamenali potřebu podpory uživateli, který

přejí. byl týrán nebo zneužíván.

4.2 K řešení případných krizí se použijí A/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 A/I Omezování pohybu i izolace jsou na sledovaných

odděleních využívány, zpravidla na krátkou dobu.

Zařízení má pro tyto účely vypracován standard,

ve kterém není uvedeno podání injekčních
Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace

psychofarmak bez souhlasu pacienta jako
nebo omezováni v pohybu.

omezovací prostředek. Zařízení využívá

informované souhlasy opatrovníka k užití

omezovacích prostředů na dlouhou dobu

dopředu (po dobu hospitalizace).

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení A/I Zaměstnanci jsou proškoleni v metodách

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci sebeobrany, nejsou proškoleni v metodách

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při deeskalace, ačkoli tyto metody někdy intuitivně

řešení krizí a v rámci prevence zranění používají.

uživatelů služby nebo zaměstnanců.
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4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve N/I Vyhodnocení (debriefing) po využití omezovacího

spolupráci s dotčeným uživatelem služby prostředku se na sledovaných odděleních s

s cílem určit spouštěče a faktory, které uživateli neprovádí.

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Na sledovaných odděleních nejsou vypracovány

stanovené dotčeným uživatelem služby individuální krizové plány.

jsou k dispozici v případě krize a jsou

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se A/P Z informací od personálu bylo zjištěno, že izolace

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se se používají na krátkou dobu na zklidnění i bez

řediteli zařízení a také příslušnému indikace lékaři a záznamu.

externímu orgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, A/F

psychochirurgie a jiné léčebné výkony,

které mohou mít trvalé nebo nezvratné

následky, a to bez ohledu na to, zda jsou

prováděny v daném zařízení nebo v jiném

zařízení, nesmí být zneužívány a mohou

být provedeny výhradně na základě

svobodného a informovaného souhlasu

uživatele služeb.

4.3.1 A/F Elektrokonvulzivní terapie je v případech
Uživatelům služby není bez jejich

uživatelů omezených ve svéprávnosti
svobodného a informovaného souhlasu

poskytována na základě informovaného souhlasu
poskytována elektrokonvulzivní terapie.

opatrovníka.

4.3.2 K dispozici jsou jasné a podložené klinické A/F

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny

se dodržují.

4.3.3 Elektrokonvulzivní terapie není nikdy A/F

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie amyorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby

a nezávislého schválení ze strany odborné

komise.

4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby N/A

neprovádí bez jejich souhlasu.
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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

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A

výsady, vyrovnání nebo odměna za

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3 Lékařské nebo vědecké pokusy se N/A

neprovádí, pokud mohou být pro

uživatele služby škodlivé nebo

nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A

schvaluje nezávislou etickou komisí.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/I

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Zařízení má zpracovanou směrnici na podávání

postupech založených na důvěrné bázi pro stížností, informace o možnosti podat stížnost a

podávání odvolání a stížností u vnějšího, způsobech podání, stejně jako schránky pro

nezávislého právního orgánu ve věci podávání stížností, jsou umístěny na všech

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení sledovaných odděleních. Ne všem uživatelům

pohybu, přijetí nebo léčení bez (např. oddělení 11) je způsob podávání stížností

informovaného souhlasu a v dalších srozumitelný.

relevantních záležitostech.

4.5.2 Uživatelé služby jsou chráněni před A/I Stížnostnímechanismus negarantuje ochranu

negativními dopady, které mohou před případnými negativními dopady podání

vyplynout z jimi podaných stížností. stížnosti.

4.5.3 Uživatelé služby mají přístup k právním A/F

zástupcům a mohou se s nimi setkávat

mezi čtyřma očima.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/I Do zařízení nedochází organizace poskytující

zástupcům, kteří je informují o jejich právní poradenství a zastupování, informace o

právech, mohou s nimi probrat problémy takovýchto organizacích jsme na sledovaných

a získat podporu při uplatňování svých odděleních nezaznamenali.

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.
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4.5.5 Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo N/A Nezaznamenali jsme takovýto případ.

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

disciplinární a/nebo právní opatření.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/P V zařízení proběhlo několik návštěv veřejného

s cílem předcházet špatnému zacházení ochránce práv, několik navrhovaných opatření z

s uživateli služby. poslední návštěvy není implementováno.

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

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

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, aby A/P

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 A/P Informace jsou na sledovaných odděleních

Zaměstnanci uživatele služby informují o poskytovány na úrovni sociálního poradenství, ale

možnostech bydlení a finančních zdrojích. není plně využíván potenciál individuálního

plánování a individuální sociální práce.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při A/P Sociální práce na sledovaných odděleníchmá

získání a udržení bezpečného, finančně převážně administrativně-poradenský charakter.

dostupnéhoa slušného bydlení.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/P Sociální práce na sledovaných odděleníchmá

získat finanční zdroje nezbytné pro život v převážně administrativně-poradenský charakter.

komunitě.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke N/I

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 N/I Z rozhovorů s uživateli a personálem jsme

nezaznamenali dostupnost informací o vzdělávání

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby a pracovních příležitostech v komunitě pro

informace o vzdělávání a pracovních uživatele, kterým to dovoluje zdravotní stav.

příležitostech v komunitě. Uživatelé jsou výrazně omezeni v možnosti

vyhledávat si informace o vzdělávání a pracovních

příležitostech sami nedostupností internetu.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Nabídka vzdělávání pro uživatele není řešena.

s přístupem k příležitostem na vzdělávání,

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Nabídka pracovních příležitostí pro uživatele není

v profesním rozvoji a v získání placených řešena.

pracovních příležitostí.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby N/I

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

19



5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Informace o možnostech zapojení do politického

informace, které jsou nutné k tomu, aby a veřejného života na sledovaných odděleních

se mohli plně zapojit do politického a nebyly k dispozici.

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

se zapojením do činností politických,
N/I Nebylo zjištěno, že by zaměstnanci uživatelům

náboženských, sociálních organizací,
pomáhali se zapojením do činností politických,

organizací pro osoby se zdravotním
sociálních organizací a organizací pro osoby se

postižením nebo duševní poruchou a
zdravotním postižením nebo duševní poruchou.

jiných skupin.

5.4
Podporuje se účast uživatelů služby

N/I

v sociálních, kulturních, náboženských a

volnočasových aktivitách.

5.4.1 A/I Podpora v oblasti zapojení se uživatelů do

náboženských organizací se realizuje pouze uvnitř

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby
zařízení (kaple). Ale podpora v oblasti sociálních

informace o dostupných možnostech
a volnočasových aktivit se realizuje ve spolupráci

zapojení do sociálních, kulturních,
s navázanými sociálními službami (Fokus, PDZ,

náboženských a volnočasových aktivit.
Charita).

5.4.2 Podpora na sledovaných odděleních se děje

N/I pouze uvnitř zařízení. Podle vyjádření
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

zaměstnanců se podpora mimo zařízení v
s účastí ve společenských a volnočasových

minulosti realizovala, v současnosti je práce
aktivitách dle jejich volby.

socálních pracovníků orientovaná na poradenství

a administrativu.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Podpora na sledovaných odděleních se děje

s účastí v kulturních a náboženských pouze uvnitř zařízení.

aktivitách dle jejich volby.
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Diskuse

Kontext instituce

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

Psychiatrická nemocnice je součástí města Většina zaměstnanců bydlí

přímo veměstě, nebo dojíždí z blízkého okolí.

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

Psychiatrická nemocnice je dobře dostupná autobusem i vlakem. Zastávka místní hromadné dopravy je

přímo u hlavní vrátnice, další zastávka je směrem kměstu, kde je to blíže k některým pavilonům PN. Ve

všední dny jezdí autobus po 15 minutách, o víkendu v rozmezí půl až třičtvrtě hodiny. Převážná většina

návštěv jezdí osobním automobilem.

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

získávány z lokality nebo zvenčí.

Nemocnice přijímá akutní psychiatrické pacienty nacházející se v době propuknutí nemoci nebo poruchy

v oblasti okresů

podle volné kapacity event. i v oblasti okresů V

případech, kdy jsou zachovány podmínky pro svobodnou volbu zdravotnického zařízení ze strany

pacienta, nemocnice přijímá po domluvě plánované příjmy psychiatrických pacientů v závislosti na volné

kapacitě bez územního omezení.

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

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

postižením)

Instituce poskytuje služby pro pacienty v rozsahu své léčby. Část uživatelů nemocnice jsou lidé s

mentální retardací, starší lidé s demencemi, děti.

• 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)

Na sledovaných odděleních jsou i uživatelé, kteří jsou hospitalizovánimnoho let.

Fokus Péče o duševní zdraví region sociální pracovnice pomáhají zajišťovat

návazné služby. Pro mnohé pacienty neexistují návazné služby (zejména pro seniory s demencemi a s

chronickým duševním onemocněním). U mnohých pacientů je duální onemocnění.

Dle infomací vyplývajících ze zjištění hodnotící návštěvy je délka hospitalizace ovlivněna i omezenou

kapacitou sítí navazných služeb (čekající doba v řádu mnoha let), případně omezenými finančními

možnostmi a motivací některých uživatelů.
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• Význam zařízení v místní oblasti, např. jako zaměstnavatel v dané oblasti

• Díky své velikosti je pozice nemocice jako zaměstnavatele v obci významná. V současnosti je

v PN 712 zaměstnanců.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Jsou zajišťovány služby i pro osoby, které by jižmohly využívat sociální služby.

• Nemocnice nyní zpracovává transformační plán, druhá verze má být vytvořena do konce

listopadu2018.

• Nemocnice má přidělenu osobu pro transformaci tzv. specialistu transformace.

• PN je jedním z pěti zřizovatelů Center duševního zdraví.

Proces hodnocení

[Tato část je navržena tak, aby rozšířila metodologii, včetně podrobnějších popisů toho, jak byla

hodnocení provedena a jak bylo rozhodnuto o konečných výsledcích.]

Konkrétně:

• Kvalitativní prvky metodiky - zkušenosti posuzovatelů při návštěvě včetně přijímání pracovníků

• Více informací o tom, jak bylo dosaženo rozhodnutí - které položky vyžadovaly spoustu diskuzí

Tematické domény

[V rámci jednotlivých témat mohou být uvedeny klíčové nálezy, které dále ilustrují dané body. To může

zahrnovat:

• Informace z rozhovorů, pozorování a přezkoumání dokumentace, včetně přímých citací z

rozhovorů

• Jakékoli obavy zjištěné během hodnocení, včetně zabezpečení obav, které byly příslušným

orgánůmdány na vědomí

• Všechna pozitivní zjištění

• jakékoliv další pozorování, které nejsou zahrnuty v obsahu nástroje, které mají dopad na

obyvatele.]

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

V areálu psychiatrické nemocnice je umístěno dvacettři pavilonů, z nichž je devět určeno

pro uživatele psychiatrické péče. Většina z nich je rekonstruována. Celý komplex je součástí parku, který

poskytuje příjemné venkovní prostředí. Součástí parku je rozsáhlý prostor věnovaný hiporehabilitaci,

která je zde na vysoké úrovni. Jinak jsme v parku nezaznamenali přístupné sportoviště, hřiště byla

většinou součástí venkovního prostoru jednotlivých léčebných pavilónů.

Na sledovaných odděleních jsou pokoje maximálně osmilůžkové, na jednom z nich byl jeden pokoj s

vchodem z jídelny. Pokoje jsou z převážné části vybaveny nočními stolky a uzamykatelnými skříňkami na
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osobní věci. Vícelůžkové pokoje bohužel neposkytují dostatek soukromí, nicméně většině dotazovaných

uživatelů to nevadilo.

Na některých sledovaných odděleních nemohli mít uživatelé u sebe mobilní telefon, na jiných mohl být

vydán na vyžádání nebo v průběhu volných vycházek. Přístup k internetu nebyl v celém areálu

nemocnice uživatelům umožněn. K využití byl telefonní automat, který ale neposkytoval dostatečné

soukromí ke komunikaci. Naproti tomu velmi oceňujeme útulné návštěvny, které byly na většině

odděleních a měly i vlastní toaletu. Návštěvy mohou uživatelé přijímat celodenně, ne pouze ve

vyhraněných časech.

Prostory pro volnočasové aktivity na sledovaných odděleních byly většinou omezeny dispozicí budov,

takže vše suplovala jídelna. Nezaznamenali ijsme dostatečné množství deskových her nebo knih, které

by byly k dispozici uživatelům bez vycházek (pouze karty).

Systém vycházek a využití dostupných terapií podléhalo režimu oddělení. Uživatelům se společnými

nebo samostatnými vycházkami je nabízena ergoterapie, atrteterapie, muzikoterapie nebo

hiporehabilitace. Vhodnost terapie určuje lékař. V areálu funguje Klub pacientů, který mohou využívat

uživatelé ke společným setkáním nebo zde mohou trávit čas s návštěvami. Žádný pravidelný program

zde pro uživatele neprobíhá. Úspěšně je na odděleních provozována canisterapie.

Vrámci zařízení probíra každoročně tzv. „Benefice” s bohatým programem i pro veřejnost, koncerty i

divadelní představení. Účinkoval zde např. Cirkus Paciento organizace Ledovec. Několikrát ročně je i

společné opékání buřtů.

Někteří ze zotavenějších uživatelů jsou navázáni na spolupráci s organizacemi Fokus, Péče o duševní

zdraví, Charita nebo CDZ které s nimi pracují na psychosociální rehabilitaci.

Vlastní program orientovaný na nácvik dovedností pro samostatný život jsme nezaznamenali.

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 bez problémů naplňuje personální obsazení psychiatrické nemocnice. Zaměstanci mají

nadstandardní možnost sebevzdělávání, včetně finančního přispění ze strany zaměstnavatele. Výraznější

nedostatek se projevil v oblasti proškolování zaměstnanců na téma lidských práv včetně Úmluvy o

právech osob se zdravotním postižením.

Poskytované zdravotnické služby jsou na dobré úrovni (je přítomna dobrá dostupnost služeb všeobecné

medicíny, včetně možnosti návštěv somatických specialistů). U dlouhodobě hospitalizovaných pacientů

jsou zajištěny pravidelné preventivní prohlídky (interní, gynekologické ap.) Zařízení má dostupná veškerá

psychofarmaka bez omezení. Elektrokonvulzívní léčba se provádí jak v běžném režimu, tak udržovací,

lege artis. Na sledovaných odděleních nejsou uživatelé zapojeni do tvorby individuálních léčebných

plánů vedoucích k jejich zotavení. Pracuje se zde pouze s terapeutickými plány, na kterých se podílí tým

různých profesí z oddělení, s jehož obsahem je pacient následně seznámen.

Zařízení nepracuje s konceptem dříve vyslovených přání. Omezovací prostředky jsou v zařízení v zásadě

používány v souladu se zákonem, zařízení má vypracovánu směrnici pro tuto oblast. Chybí proškolování
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zaměstnanců v deeskalačních technikách (používány jsou spíše intuitivně) a vytváření individuálních

krizových plánů pro uživatele.

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

ÚPOZP)

Zařízení uživatele aktivně nezapojuje do rozhodování o způsobu a průběhu léčby, některým uživatelům

pro efektivní zapojení do rozhodování o léčbě nebo o životě v zařízení chybí dostatek informací. Zařízení

nemá easy-to-read (případně ve formě jiných alternativních způsobů komunikace nebo v cizích jazycích)

materiály informující uživatele o základních parametrech léčby, jejich právech, postupech při stížnostech,

popřípadě o životě v zařízení. Uživatelé tyto informace nedostávají písemně, jsou jim však ve

srozumitelné podobě podávány ústně.

Nástěnky na odděleních obsahují informace týkající se práv pacientů, nejsou však dostatečně praktické a

srozumitelné, přístupné např. pro uživatele s mentálním postižením. Personál ani pacienti nejsou

informováni o právech osob s postižením vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotním

postižením.

Velká část uživatelů je omezena ve svéprávnosti a do zařízení jsou umístěni na souhlas opatrovníka,

rovněž omezovací prostředky jsou užívány na souhlas opatrovníka, který je dán na dlouhou dobu

dopředu. Nesoulad přání pacienta a souhlasu opatrovníka není ze strany zařízení aktivně řešen.

Podporované rozhodnutí se prakticky nevyužívá, personál nemocnice si není vědom o existence takové

možnosti. Institut dříve vysloveného přání se rovněž nevyužívá a personál ani uživatelé nejsou o

možnosti jeho využívání informováni.

Zařízení aktivně nezprostředkovává právní poradenství pro uživatele, kteří jsou umístěni v rozporu se

svým přáním, ale umožňuje důvěrné právní poradenství pro ty, kteří již právního zástupce mají. Někteří

uživatelé jsou v zařízení z důvodu nedostatku návazných služeb a podpory v komunitě.

Uživatelé mají vytvořeny osobní složky a zařízení osobní informace pacientů pečlivě hlídá. Pacientům,

kteří mají opatrovníky, není přístup do složky umožněn a není jim umožněno bez souhlasu opatrovníka

ustanovit osobu, která může do dokumentace nahlédnout, souhlas opatrovníka není aktivně a flexibilně

řešen.

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

Během návštěvy jsme zaznamenali respektující a přátelské vztahy mezi personálem a uživateli,

nezaznamenali jsme případ nevhodného, nedůstojného, nebo urážejícího chování.

V zařízení se využívají omezovací prostředky, včetně síťových lůžek, v některých případech pouze na

základě souhlasu opatrovníka, který je dán na dlouhou dobu dopředu. Zařízení v takovém případě užití

omezovacího prostředku vyhodnocuje jako dobrovolné a nevyžaduje souhlas dotčeného uživatele nebo

opatrovníka zpětně, případně se nepostupuje jako při nedobrovolném užití omezovacího prostředku. Z

rozhovorů se zaměstnanci jsme rovněž zaznamenali, že při použití omezovacího prostředku na velmi
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krátkou dobu toto není hlášeno lékaři ani jiným subjektům (opatrovníkovi, soudu). Obojí lze považovat

za problematické. Zaznamenali jsme rovněž, že ECT je prováděna pouze na základě souhlasu opatrovníka

a jasně vyjádřený nesouhlas uživatele omezeného ve svéprávnosti s touto terapií není řešen

předložením věci opatrovnickému soudu. Omezovací prostředky nejsou v zařízení využívány nadměrně

(zpravidla jsou využívány izolace, a to na poměrně krátkou dobu), přesto je vhodné doporučit proškolení

zaměstnanců v deeskalačních technikách a metodách předcházení užití omezovacích prostředků, včetně

vypracovávání krizových plánů ve spolupráci s uživateli.

Zařízení má směrnici pro podávání stížností, uživatelé jsou o možnosti podání stížnosti informováni, na

každém oddělení je i dobře viditelná a označená schránka na stížnosti. Stížnosti se však prakticky

nepodávají, mechanismus navíc není důvěrný, protože řešení stížnosti je vždy prostředkováno

personálem daného oddělení (nikoli nezávislou osobou, nebo přímo ředitelstvím). Uživatelé nejsou

informováni o možnosti a způsobech podání stížnosti externím orgánům, jako je veřejný ochránce práv.

Podle informací od personálu jsou stížnosti uživatelů zpravidla vyřizovány ústně, formou přímého

kontaktu uživatele s personálem.

Uživatelé mají kontakt se svými (zpravidla soudem ustanovenými) právními zástupci, zařízení disponuje

pěknými důvěrnými prostory pro tento účel. Zařízení dokonce disponuje zvláštní místností pro jednání

soudu. Právní poradenství uživatelům, popř. informace o možnosti jeho získání, však není zařízením

aktivně zprostředkováno.

Téma 5: Právo na nezávislý život a začlenění

je zařízení, kde to velké miry převládá paternatlistický přístup a režimová institucionální kultura. V

tomto prostředí je problematické hovořit o naplňování článku 19 ÚPOZP. Hodnocená oddělení

nevytvářely podmínky pro nezávislý život uživatelů a převládal tam v podpoře výrazný režimový přístup.

Na odděleních se nerealizovala proaktivní podpora k nezávislému životu. Sociální praxocníci vykonávají

sociální poradenství a administrativní sociální práci (vybavení různých příspěvků, komunikaci se soudy,

oslovení sociálních služeb apod.). ale spolupracuje s různými organizacemi v komunitě - Fokus

Fokus Péče o duševní zdrví oblastní charita

V zařízení nebylo možné sledovat přímé aktivity k podpoře nezávislého života. Sociální, kulturní a

volnočasové aktivity se řídily a byly poskytované především dovnitř zařízení a takto podporovaly

institucionální character služby. V zařízení jsme identifikovali více uživatelů, kteří zde žili i více než pět let

a nebyla jim poskytnuta proaktivní podpora k nezávislému životu. Z těchto důvodů je možné

konstatovat, že v současnosti se této oblasti zařízení věnuje hlavně v rámci spolupráce s externími

organizacemi. ZAřízení je zapojené do procesu transformace a realizuje jedno z pilotních CDZ v České

republice od 1. 8. 2018. Toto však vytváří dobrý prostor pro rozvoj podpory v této oblasti při naplňování

článku 19 ÚPOZP.

Závěry a doporučení

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

jednotlivých sítí a služeb ve všech dotčených krajích, společně se zřizovatelem;

- Zajistit formy přístupné komunikace dle individuálních potřeb uživatelů (easy to read, braillovo

písmo, podklady v jiných jazycích apod.), včetně písemných materiálů pro uživatele;

- 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 a informace týkající se práv pacientů reflektujících Úmluvu rovněž umístit na

viditelných místech v PN;

- Proškolit personál ve vytváření krizových plánů a užívání deeskalačních technik, využívat

alternativy k omezovacím prostředkům;

- Zvážit zařazení vzdělávacích možností a rozvoje pro uživatele, např. rekvalifikační kurzy apod.;

- Aplikovat systém komplexního individuálního plánování zaměřeného na zotavení za účasti

uživatele;

- Nastavit zapojení peer konzultantů přímo na odděleních;

- Podpořit proces vedoucí k větší samostatnosti všech uživatelů a jejich přípravě na přechod do

běžného života a komunity;

- Posílit metody individuální sociální práce s uživateli v jednotlivých životních oblastech společně s

uvolněním režimových opatření na sledovaných odděleních;

- Zavést možnost zavedení internetu např. formou internetových koutků;

- Zavést individuální přístup pro používání mobilních telefonů jednotlivých uživatelů;

- Zavedení nácviku dovedností potřebných k samostatnému fungování pacientů mimo zařízení

(léčba vedoucí k samostatnosti, LVS);

- Upravit existující stížnostní mechanismus zařízení tak, aby byl důvěrný (stížnosti vedoucí z

oddělení přímo řediteli zařízení, nikoli přes personál oddělení);

- Implementovat doporučení veřejného ochránce práv z června 2017;

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

nástroj WHO

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1

[Přiložte prosím jako samostatný dokument při předložení zprávy]
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