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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 případě byste 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 je psychiatrickým zařízením v České republice s

přibližně 1300 lůžky uvedla, že celkový počet pacientů v instituci je 1131).

Poskytuje jak akutní, tak dlouhodobou léčbu pro všechny diagnostické kategorie (včetně dětské

psychiatrie, gerontopsychiatrie, závislostí, forenzní péče). Přijímá lidi jak dobrovolně, tak nedobrovolně z

celé země, primárně však z Prahy a okolí.

Objekt se skládá z 35 budov uvedla 36 cíleně vybudovaných psychiatrických zařízení) - většina z

nich slouží jako oddělení klinické lůžkové péče - každé se zaměřuje na různé diagnostické skupiny nebo

fázi nemoci.

Zařízení má vlastní lékárnu i kostel, stáje s koňmi, divadlo, kavárnu, tenisový kurt. A dále rozsáhlé

centrum rehabilatačních, resocializačních a ergoterapeutických aktivit.

Zařízení úzce spolupracuje s Centrem duševního zdraví.

Hodnotící tým navštívil 2 budovy / lůžková oddělení:

Oddělení 11: Poskytuje následnou péči mužům od 18 do 65 let. K dispozici je 37 lůžek, z toho bylo v době

návštěvy 36 obsazeno. Jde o uzavřené oddělení, následná péče. V době prohlídky bylo oddělení

provizorně přemístěno na budovu č. 24 (druhé patro) z důvodu požáru na původní budově.

Oddělení 12: Poskytuje následnou péči ženám od 18 do 65 let. K dispozici je 56 lůžek, z toho bylo v době

návštěvy 55 lůžek obsazeno. Jd o uzavřené oddělení, následná péče.

Personální obsazenost obou oddělení se v době návštěvy jevila hodnotícímu týmu dostatečná, a to i s

ohledem na odborné složení týmů.

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

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

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

právo na svobodu a osobní bezpečnost (Čl. 12 a 14

ÚPOZP)

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

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

2
A/F= Plně dosažené výsledky; A/P=Částečně dosažené výsledky; A/I=Plnění výsledků bylo zahájeno; N/I=Nebylo

zahájeno; N/A=Nepoužitelné
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Metodologie

Stučně uveďte, jak byl sestaven tým

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

a) profesní výzkumník z oblasti zdravotnictví a populačního výzkumu, b) psychiatrička, c) sociální

pracovník a vedoucí multidisciplinárního týmu pro mentální zdraví, d) uživatelka psychiatrických služeb,

e) právnička a odbornice na lidská práva.

Hodnotící návštěva (přípravný kontakt s zařízením, pozorování, která byla učiněna a ta, která nebyla,

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

vznikly během terénní práce)

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

projednání časového harmonogramu návštěvy a potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 21 uživateli (24 % ze všech aktuálních uživatelů obou monitorovaných oddělení -

různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu), 16 zaměstnanci (ředitel, náměstek pro

lékařskou péči, hlavní sestra, vedoucí kvality, zdravotní sestra, staniční sestry, psycholog, sociální

pracovník, psychiatr, psychoterapeut, peer pracovník, vedoucí centra psychosociální rehabilitace,

sanitář), 1 rodinným příslušníkem (návštěva na jednom z monitorovacích oddělení, další návštěvy nebylo

možné zajistit). Dále členové týmu využili pro celkové hodnocení studium interních dokumentů zařízení,

pozorování během návštěvy celého zařízení, pozorování interakcí personálu s uživateli (zástupci týmu se

zúčastnili vizity na oddělení, psychiatrické rehabilitace, activity peer klubu).

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

hodnocení subjektivity při hodnocení)

Setkání a hodnocení proběhlo 29.5. - 31.5. 2018. Všichni členové týmu byli přítomni, skóre bylo

stanoveno na základě diskuse mezi členy týmu, shoda byla dosažena pro všechny body. Ve vzácných

případech, kdy nebyl dosažen konsensus, se tým rozhodl na základě hlasování po řádné diskusi. V

případě nižšího skore, než A/F, byly důvody uvedeny v poznámce.
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/I Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/I

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/I Budovy jsou ve funkčním stavu, nicméně pro

(např. okna nejsou rozbitá, malba se řádné poskytování služby uživatelům v souladu s

neloupe ze zdí). CRPD vyžadují rozsáhlé stavebně-technické

úpravy.

1.1.2 N/I Bezbariérovost budovmonitorovaných oddělení

Budova je přístupná pro osoby s tělesným není dostatečně zajištěna např. v úrovni vstupu

postižením. do budovy, dostupnosti výtahů pro uživatele,

chybějící madla v koupelnách aWC, bariérová

koupelna.

1.1.3 Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a A/P Každý pokojmá zajištěno otevírání oken a stropní

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro ventilátor, vytápění apod., nicméně s ohledem na

bydlení. vícelůžkové pokoje (až 12 lůžkové) není možno

plně zhodnotit dostatečnost. Dále pokoje

neumožňují zastínění oken např. žaluziemi.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/I Nedostatečné proškolení uživatelů v této oblasti.

před zraněním v důsledku požáru. Při prohlídce nebylo zjištěno, zda jsou instalovány

kouřové alarmy.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky A/I

pro pohodlný spánek a dostatek

soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli N/I V hodnocených oddělení jsou pouze vícelůžkové

dostatečný životní prostor a nejsou pokoje (8 až 12 osob na na pokoji). S ohledem na

přeplněné. tyto podmínky není oblast soukromí uživatelů

zajištěna.

1.2.2 Muži, ženy, děti a starší osoby mají k A/F Odělení jsou rozdělena dle pohlaví.

dispozici oddělené místnosti pro spaní.

1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně A/P Jsou nastavena režimová opatření týkající se

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou denního programu.

spát.

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům N/I Počet osob na pokoji nezajišťuje možnost

služby dostatek soukromí. naplnění soukromí, pokoje se nedají uzamykat ze

strany uživatelů.
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1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.

1.2.6
Uživatelé služby si mohou ponechat své

A/P Problémem je, že někteří uživatelé si musí říci o

osobní věci a mají k dispozici odpovídající klíč u personálu. V době hodnocení bylo oddělení

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. 11 přestěhováno z důvodu požáru na pavilon 24,

kam měly být teprve dodány uzamykatelné

skříňky.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/I

požadavky.

1.3.1 A/I Toaletní potřebynejsou dostupné. Některé

Koupelna a toalety jsou čisté a funkční. sprchy na monitorovaných odděleních jsou

otevřeny pouze v určený čas, popř. až na

vyžádání.

1.3.2 Koupelna a toalety poskytují soukromí a A/I Soukromí při hygieně není zajištěno. Např. chybí

jsou oddělené pro ženy a muže. možnost uzamykání toalet ze strany uživatelů.

1.3.3 A/I Namonitorovaných odděleních jsou zavedeny
Uživatelé služby mají pravidelný přístup

restrikce v úrovni omezeného přístupu ke
do koupelny a na toalety.

koupání. Hygienické potřeby dostávají uživatelé

na vyžádání.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba A/P Personálně je na monitorovaných odděleních

vyprazdňování a osobní hygieny těch zajištěno, technicky nedostačující.

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na

lůžko nebomají jiné tělesné postižení.

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/I Na základě rozhovorů s uživateli bylo zjištěno, že

k dispozici v dostatečném množství, je nedostatek pestrosti a kvality stravy (např.

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny, mléčných

preferencím a zdravotním požadavkům výrobků). Pitný režim byl na jednom z oddělení

uživatelů služby. zajištěn pouze čajem.

1.4.2 A/I Z pozorování vyplynulo, že podávání např. tekutin
Strava se připravuje a servíruje za

je zajištěno pouze v plastových hrníčcích, které
uspokojivých podmínek a stravovací

jsou špinavé. Na jídelnách funguje obsluha ze
prostory jsou kulturně vhodné a odráží

strany personálu bez ohledu na funkční
stravovací zvyklosti v komunitě.

schopnosti uživatelů.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F

oblečení a obuv (denní a noční úbor).
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1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, A/F

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality,

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/P

komunikovat a jejich právo na soukromí

je respektováno.

1.5.1 Uživatelé služby mohou svobodně a bez A/P Vzhledem k nastavenému režimu na

cenzury využívat komunikační prostředky, monitorovaných odděleních je časově omezený

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a přístup. Wi-Fi není dostupná.

internet.

1.5.2 A/P Nedostatečně zajištěné soukromí při
Je respektováno právo uživatelů služby na

telefonovánín přímo na monitorovaných
soukromí při komunikaci.

odděleních.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/F

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim

poskytne podporu (např. překladatele),

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/P Nezajištění dostatečně vhodných prostorů

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na zajišťujících soukromí uživatelů s návštěvou na

návštěvy v rozumnou dobu. monitorovaných odděleních.

1.5.5 A/I Volný pohyb po areálu zařízení je u některých

uživatelů omezen v souvislosti s jejich zdravotním

Uživatelé služby se po v areálu zařízení stavem.Pohyb po monitorovaných odděleních je

mohou volně pohybovat. omezen režimovými opatřeními pro všechny bez

ohleduna konkrétního uživatele (např. uzamčená

kuřárna, koupelna).

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 N/I Monitorovaná oddělení mají neosobní a
Zařízení disponuje dostatečným

nedostatečné vybavení nábytkem. Neosobní
vybavením, které je pohodlné a v dobrém

sezení ve společných prostorech (muži). Absence
stavu.

komunitní místnosti (muži).

1.6.2 N/I Dispozice oddělení neumožňuje komunitní
Dispozice zařízení umožňuje interakci

charakter bydlení a života. Uspořádání prostor
mezi uživateli služby, zaměstnanci a

neumožňuje vhodnou interakci mezi uživateli a
návštěvníky.

personálem popř. návštěvami.

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/P Není umožněna dostupnost všem uživatelům

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli monitorovaných oddělení.

příležitost účastnit se volnočasových

aktivit.
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1.6.4 A/I Místnost na monitorovaných odděleních pro
Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako

volnočasové aktivity u mužů chybí (nahrazuje
prostory, kde uživatelé služby tráví volný

jídelna). Nejsou speciálně navrženy pokoje pro
čas.

volnočasové aktivity uživatelů.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/P

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/F

komunikovat s ostatními uživateli, včetně

příslušníků opačného pohlaví.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/F

požadavků jako např. účast na svatbě

nebo pohřbu.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/I Je zde mnoho aktivit. Jsou vázány na bodování

pravidelných, organizovaných aktivit, (např. k vazbě na vycházky) a tedy není zcela

které jsou obecně i z věkového hlediska prokazatelné, že jsou aktivity na monitorovaných

vhodné. odděleních dobrovolné.

1.7.4 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Chybí větší zapojení personálu (např. sociálních

informace o aktivitách v komunitě a pracovníků) na monitorovaných odděleních.

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Z komunity je do zařízení přeneseno max.

s účastí na zábavních aktivitách a akcích množství kultury, ale přístup ke kultuře mimo

mimo zařízení a zábavní aktivity zařízení je pro uživatele monitorovaných oddělení

z komunity se realizují na půdě zařízení. obtížný.

2. PRÁVO NADOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/I Viz tématická oblast

ÚROVNĚ FYZICKÉHO A DUŠEVNÍHO

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.
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2.1.3 Žádný uživatel služby nebude do tohoto A/P Namonitorovaných odděleních zůstávají

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

v něm nebude setrvávat na základě rasy, nemohou žít v komunitě z důvodu nedostatku

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského návazných služeb, nedostatečného příjmu

vyznání, politického či jiného přesvědčení, uživatele (např. nemají nárok na výplatu

národního, etnického, domorodého nebo invalidního důchodu).

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/P Namonitorovaných odděleních jsou zastoupeny

dostatečně různorodými dovednostmi různé profese. Za slabinu lze považovat nejasnou

k poskytování poradenství, psychosociální spolupráci a provazbu mezi jednotlivými

rehabilitace, informací, vzdělávání a zaměstnanci na oddělení pro poskytování cílené a

podpory uživatelům služby, jejich smysluplné podpory pro život v komunitě

rodinám, přátelům nebo pečovatelům za zejména pro uživatele, kteří jsou bez možnosti

účelem podpory samostatného života a vycházek.

zapojení do komunity.

2.2.2 A/I Zaměstnanci přímo na monitorovaných

Zaměstnanci jsou informováni o odděleních jsou v tomto proškoleni, ale v rámci

dostupnosti a roli komunitních služeb a praxe není zajištěna cílená koordinace určování

zdrojů za účelem podpory samostatného komunitních služeb a zdrojů např. přes sociálního

života a zapojení do společnosti. pracovníka. Na odděleních je nastaven spíše

paternalistický, nikoliv týmový systém práce.

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 N/I V rámci monitorovaných oddělení nemají
Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné

zaměstnanci dostatečné povědomí o dodržování
informace o právech osob s mentálním

lidskoprávních standardů (včetně CRPD). Z
postižením a jsou obeznámeni

pozorování a rozhovorů vyplývá, že zaměstnanci
smezinárodními standardy v oblasti

oddělení dostatečně nereflektují lidskoprávní
lidských práv včetně ÚPOZP.

oblast v praxi.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Uživatelémontorovaných oddělenímají možnost

mechanismech, jejichž prostřednictvím vyjadřovat své názory na poskytované služby. Z

mohou vyjadřovat své názory na rozhovorů vyplynulo, že tyto diskuse mají

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a minimální dopad do praxe. I uspořádání prostor

mají k nim přístup. oddělení vnímáme jako komunikační bariéru.
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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 N/I Plán zotavení na monitorovaných odděleních je

formální, vypracovává jej téměř výlučně lékař bez

Každý uživatel služby má komplexní, aktivního zapojení dalších profesí. Nebylo

individuální léčebný plán, který zahrnuje zjištěno, že by u všech uživatelů oddělení byla

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní, zajištěna aktivní účast na tvorbě a revizi plánu

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí zotavení. V rámci strategických dokumentů je

k uzdravení. tato oblast zpracována velmi kvalitně, ale je

potřeba zajistit náležitou implementaci na

odděleních.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Někteří uživatelé monitorovaných oddělení

odráží jeho volbu a preference v oblasti nejsou aktivně zahrnuti do přípravy a

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel rozhodování. Plány na odděleních neřídí uživatel.

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také Další zdůvodnění viz zdůvodnění ke kritériu 2.3.1.

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Není důkaz, že se na monitorovaných odděleních

služby vybízeni, aby si vypracovali věnují vypracování dokumentů “Dříve vyslovená

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
4

přání”. Zaměstnanci nemají povědomí o tomto

(dokument s pokyny pro lékařskou péči), dokumentu.

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.

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

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

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

osoba nepřeje podstoupit, čímž se zajistí, že nebudemuset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/I V rámci zařízení jako celku jsou psychosociální

k psychologickým programům zaměřeným programy, včetně nácviků, na velmi dobré úrovni.

na naplnění jím zvolené společenské role, Při posuzování hodnocených oddělení bylo

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností zjištěno, že v praxi na ně nedosáhne každý z

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání uživatelů (např. uživatelé bez vycházek).

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 A/I Zařízení se snaží povzbuzovat uživatele v

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo kontaktech. Z pozorování, rozhovorů, ani

k udržování kontaktu s členy své sítě pro dokumentace uživatelů na monitorovaných

usnadnění samostatného života v odděleních, není zřejmá systematická práce s

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při podpůrnou sítí uživatelů.

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/P Namonitorovaných odděleních je plně propojeno

na obecný systém zdravotní péče, další se zdravotní péčí, ale pouze částečně se

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, sociálními službami.

jako je například sekundární péče, a služby

v rámci přirozené komunity, jako

například příspěvky, bydlení, pracovní

agentury, centra denní péče a asistovanou

rezidenční péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/P

dostupná a užívaná řádným způsobem.

2.4.1 V zařízení jsou k dispozici psychofarmaka A/F

(uvedená na národním seznamu

základních léků) nebo je lze předepsat.

2.4.2 Zařízení je pravidelně zásobováno A/F

základními psychofarmaky v dostatečném

množství, aby splňovalo potřeby uživatelů

služby.

2.4.3 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/I Uživatelémonitorovaných oddělení jsou o

léku, který je jim nabízen, a o jeho vedlejších účincích léků informování, ale pouze

případných vedlejších účincích. pokud o to projeví zájem.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

možnostech léčby, které jsou dostupnou

alternativou medikace nebo ji mohou

doplňovat, jako například psychoterapie.
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2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/P

medicíny jsou dostačující.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/P Uživatelémohou využívat v případě potřeby

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské vyšetření somatického stavu, není jim to však

vyšetření na případná onemocnění při nabídnuto při vstupu do zařízení.

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/P Zdravotní osvěta a propagace je nabízena, ale z
V zařízení pravidelně probíhá zdravotní

praxe na monitorovaných odděleních nevyplynula
osvěta a propagace.

systematičnost v těchto oblastech.

2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Chybí systematičnost a edukace v této oblasti na

záležitostech týkajících se reprodukce a monitorovaných odděleních.

plánovaného rodičovství.

2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/F

medicíny se uživateli poskytují na základě

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

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

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍ BEZPEČNOST (ČL. 12 A 14

ÚPOZP)

3.1 Preference uživatelů služby ohledně A/P

místa a formy léčby mají vždy přednost

3.1.1 A/P Zařízení se snaží reflektovat principy vyplývající ze

Preference uživatelů služeb jsou základem CRPD v interních dokumentech. Z praxe na

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim monitorovaných odděleních nevyplynulo, že

budou služby zprostředkovány. preference uživatelů jsou v některých oblastech

(např. denní léčebný program) prioritou.
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3.1.2 A/P Zařízení se snaží reflektovat principy vyplývající ze

Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby CRPD v interních dokumentech. Z praxe na

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou monitorovaných odděleních vyplynulo, že chybí

moci žít ve své komunitě.
5

týmová spolupráce v této oblasti (např. větší

zapojení sociálního pracovníka).

3.1.3 A/I V praxi na monitorovaných odděleních jsme
Preference uživatelů služeb jsou základem

podporu samostatného rozhodnutí a preference
všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich

uživatelů o jejich léčbě a plánech zotavení
léčby a rekonvalescence.

nezaznamenali.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/P

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

3.2.1 3.2.1 Přijetí a léčba se zakládají na A/P Z praxe na monitorovaných odděleních zcela

svobodném a informovaném souhlasu nevyplynulo, že podávané informace o léčbě jsou

uživatelů služby. dostatečně srozumitelné všem uživatelům.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I V praxi na monitorovaných odděleních není

respektují Dříve vyslovená přání uživatele využíváno, ani teoreticky není ošetřeno.

služby.

3.2.3 A/P Uživatelémají na monitorovaných odděleních

Uživatelé služby mají právo léčbu právo odmítnout léčbu, ale pravděpodobně, z

odmítnout. důvodu nedostatku alternativ, je toto právo

uživateli málo využíváno.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/F

nebo zadržuje osobu bez jejího

svobodného a informovaného souhlasu,

se zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnémuorgánu.

3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo A/P Nebylo zjištěno, že uživatelé na monitorovaných

drženy, aniž by k tomu daly informovaný odděleních dostali dostatek srozumitelných

souhlas, jsou informovány, jak se proti informací o možnosti odvolání se proti léčbě

léčbě nebo držení odvolat. nebo detenci.

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se A/P Nebylo zjištěno, že uživatelé na monitorovaných

léčí nebo jsou zadržovány bez odděleních dostali dostatek srozumitelných

informovaného souhlasu, získaly přístup informací o možnosti odvolání se proti léčbě

k postu odvolání a právnímu zastoupení. nebo detenci a přístupu k 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.

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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3.3.1 Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají A/I Namonitorovaných odděleních nebylo zjištěno,

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost že by byl respektující přístup vždy zajištěn. V praxi

rozumět informacím, rozhodovat a volit. je aplikován převážně paternalistický přístup.

3.3.2 A/I Písmené informace jsou zpracovány. Chybí

srozumitelné formy písemných dokumentů. V

rámci praxemonitorovaných oddělení bylo
O právech uživatelů služby jsou

zjištěno, že informace jsou poskytovány při
poskytovány jasné a srozumitelné

příjmu uživatele do zařízení, v rámci průběhu
informace v písemné i ústní formě.

léčby na oddělení toto, vyjma informací lékaře,

neprobíhá dostatečně (např. ze strany sociálního

pracovníka).

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/P Písemné informace jsou zpracovány, nejsou však

a srozumitelné informace o hodnocení, zajištěny i v alternativní formě. V praxi na

diagnóze, možnostech léčby a monitorovaných odděleních nebylo možné ověřit.

rekonvalescence, a to ve formě, které

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodné a informované rozhodnutí.

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

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o odděleních.

osobních, právních, finančních či jiných

záležitostech určit dle své vlastní volby

osobu, která jim bude poskytovat

podporu a se kterou se budou moci

poradit, anebo síť osob, a zaměstnanci

zařízení budou tyto vybrané osoby

respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/P Není zdokumentovaná praxe na monitorovaných

nominované osoby poskytující podporu odděleních.

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je A/I Na hodnocených odděleních nebyl proces

převládajícím modelem; proces podporovaného rozhodování zaznamenán.

náhradního rozhodování není uplatňován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby A/P V zařízení je toto nastaveno dobře. V rámci

poskytující podporu nebo síť osob a chce hodnocených oddělení není plně zajištěna

takovou osobu jmenovat, zařízení mu možnost dosáhnout podpory pro všechny

pomůže takovou podporu zprostředkovat. uživatele.

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.
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3.4.2 Uživatelé služby mají přístup k informacím A/F

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.

3.4.4 A/P Dle sdělení zaměstnanců mohou uživatelé
Uživatelé služeb mohou bez cenzury do

přidávat písemné informace, názory a komentáře.
své zdravotní složky přidat písemné

V praxi monitorovaných odděleních uživatelé o
informace, názory a komentáře.

tétomožnosti nevěděli.

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

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO

PONIŽUJÍCÍMUZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A 16

ÚPOZP)

4.1 Uživatelé služeb mají právo na ochranu A/P

před slovním, duševním, tělesným a

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 A/P Namonitorovaných odděleních se projevovaly
Personál zachází s uživateli služby lidsky,

prvky paternalismu. Nedostatek respektu k lidské
důstojně a s úctou.

důstojnosti a intimitě (např. sprchy, vizita).

4.1.2 Žádný uživatel služby není vystaven A/F V průběhu hodnocení jsme nezaznamenali.

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo

duševnímu týrání.

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/F V průběhu hodnocení jsme nezaznamenali.

fyzickému nebo citovému zanedbávání.

4.1.4 Byla přijata náležitá opatření, aby A/F V průběhu hodnocení jsme nezaznamenali.

nedocházelo k žádnému týrání.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/F Měli jsme omezený přístup k informacím tohoto

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si druhu – nepotkali jsme žádné uživatele s tímto

přejí. druhem zkušeností.

4.2 K řešení případných krizí se použijí A/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace N/A Neprovádí se na monitorovaných odděleních.

nebo omezováni v pohybu.

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení A/P Vnitřní dokumentace zařízení k této oblasti je na

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci vysoké úrovni. Není na monitorovaných

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při odděleních k dispozicimístnost, která by

řešení krizí a v rámci prevence zranění umožňovala uživateli v soukromí zvládnout

uživatelů služby nebo zaměstnanců. vnitřní napětí.
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4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve A/I Zaměstnanci na monitorovaných odděleních

spolupráci s dotčeným uživatelem služby dostatečně nepoužívají postupy deeskalace v

s cílem určit spouštěče a faktory, které praxi.

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Namonitorovaných odděleních se

stanovené dotčeným uživatelem služby nezaznamenávají potencionální spouštěče krizí

jsou k dispozici v případě krize a jsou uživatelů.

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se N/A Neprovádí se na monitorovaných odděleních.

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se

řediteli zařízení a také příslušnému

externímu orgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, A/F

psychochirurgie a jiné léčebné výkony,

které mohou mít trvalé nebo nezvratné

následky, a to bez ohledu na to, zda jsou

prováděny v daném zařízení nebo v jiném

zařízení, nesmí být zneužívány a mohou

být provedeny výhradně na základě

svobodného a informovaného souhlasu

uživatele služeb.

4.3.1 Uživatelům služby není bez jejich A/F

svobodného a informovaného souhlasu

poskytována elektrokonvulzivní terapie.

4.3.2 K dispozici jsou jasné a podložené klinické A/F

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny

se dodržují.

4.3.3 Elektrokonvulzivní terapie není nikdy A/F

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie amyorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A Namonitorovaných odděleních nejsou nezletilé

nezletilýchosob. osoby.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky A/F

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 S ohledem na charakter a zaměření hodnocených

neprovádí bez jejich souhlasu. oddělení nelze zjistit, hodnotit.
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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 Namonitorovaných odděleních toto dle sdělení a

výhradně na základě svobodného a dokumentace neprobíhá.

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A Namonitorovaných odděleních toto dle sdělení a

výsady, vyrovnání nebo odměna za dokumentace neprobíhá.

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3 Lékařské nebo vědecké pokusy se N/A Namonitorovaných odděleních toto dle sdělení a

neprovádí, pokud mohou být pro dokumentace neprobíhá.

uživatele služby škodlivé nebo

nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A Namonitorovaných odděleních toto dle sdělení a

schvaluje nezávislou etickou komisí. dokumentace neprobíhá.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/P

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Zařízení se začíná věnovat oblasti stížností a jejich

postupech založených na důvěrné bázi pro podání do schránek důvěry. Nejsou podány, ani

podávání odvolání a stížností u vnějšího, písemně, informace o nezávislých orgánech

nezávislého právního orgánu ve věci (např. Veřejný ochránce práv, CPT).

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení

pohybu, přijetí nebo léčení bez

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

4.5.2 A/P V současné praxi není na monitorovaných

Uživatelé služby jsou chráněni před odděleních všem uživatelům zajištěnamožnost

negativními dopady, které mohou podat důvěrně stížnost, a tedy nelze garantovat

vyplynout z jimi podaných stížností. ochranu před případnými negativními důsledky

pro stěžovatele.

4.5.3 Uživatelé služby mají přístup k právním A/P Namonitorovaných odděleních je nedostatek

zástupcům a mohou se s nimi setkávat dostupných informací o možnosti právního

mezi čtyřma očima. poradenství.
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4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/P Namonitorovaných odděleních je nedostatek

zástupcům, kteří je informují o jejich dostupných informací o možnosti právního

právech, mohou s nimi probrat problémy zastupování.

a získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

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

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

disciplinární a/nebo právní opatření.

4.5.6
Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení

A/P V zařízení dle sdělení proběhly kontroly ze strany

s cílem předcházet špatnému zacházení
Výboru proti mučení a nelidskému zacházení a

s uživateli služby.
Kanceláře Veřejného ochránce práv. Na

hodnocených odděleních jejich kontrola nikdy

neproběhla.

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

ZAPOJENÍDO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

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 Řeší primárně centrum psychosociálních služeb

Zaměstnanci uživatele služby informují o (oddělení 4) na základě rozhodnutí a žádosti

možnostech bydlení a finančních zdrojích. lékaře monitorovaných oddělení. Není plně využit

potenciál sociální práce na oddělení.

5.1.2 A/P Řeší primárně centrum psychosociálních služeb
Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při

(oddělení 4) na základě rozhodnutí a žádosti
získání a udržení bezpečného, finančně

lékaře monitorovaných oddělení. Není plně využit
dostupnéhoa slušného bydlení.

potenciál sociální práce na oddělení.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F Probíhá přímo na monitorovaných odděleních ze

získat finanční zdroje nezbytné pro život v strany sociálních pracovníků.

komunitě.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke A/I

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 A/I Na hodnocených odděleních toto není úplně

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby zajištěno. Řeší primárně centrum

informace o vzdělávání a pracovních psychosociálních služeb (oddělení 4) na základě

příležitostech v komunitě. rozhodnutí a žádosti lékaře monitorovaných

oddělení.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/I Uvnitřmonitorovaných oddělení není zajištěno,

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, zajišťuje jiná služba v rámci zařízení.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.
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5.2.3 A/I Na hodnocených odděleních toto není úplně

Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby zajištěno. Řeší primárně Centrum

v profesním rozvoji a v získání placených psychosociálních služeb (oddělení 4) na základě

pracovních příležitostí. rozhodnutí a žádosti lékaře monitorovaných

oddělení.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/P

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Namonitorovaných odděleních je to v případě

informace, které jsou nutné k tomu, aby zájmu umožněno, aktivní podpora a informování

se mohli plně zapojit do politického a však neprobíhá.

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/F

s uplatňováním jejich hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Namonitorovaných odděleních je to v případě

se zapojením do činností politických, zájmu umožněno, aktivní podpora a informování

náboženských, sociálních organizací, však neprobíhá.

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby A/P

v sociálních, kulturních, náboženských a

volnočasových aktivitách.

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

informace o dostupných možnostech

zapojení do sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových aktivit.

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

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

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

s účastí v kulturních a náboženských

aktivitách dle jejich volby.
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Diskuse

Kontext instituce

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

• Instituce se nachází zastavěné oblasti a je dobře integrována do místní komunity a

jejích zařízení.

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

• Zařízení je trvale dostupnéMHD.

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

získávány z lokality nebo zvenčí

• Uživatelé jsou zpravidla z a blízkých oblastí, ale přijímání i jiných osob (včetně cizinců)

je možné.

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

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

s tělesným postižením)

• Instituce poskytuje služby pro uživatele v rozsahu své léčby (děti, starší osoby atd.), ale pro

osoby s tělesným postižením nejsou služby dostatečně dostupné.

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

kratším termínu nebo zda je toposlední bod v pečovatelské cestě)

• V zařízení je zajišťována široká škála péče. Průměrná délka pobytu uživatelů na

monitorovaném oddělení 11 byla v době hodnocení 605 dní s tím, že pobyty delší než jeden

rok byly zjištěny u 18 uživatelů (tj. 50 % z celkového počtu uživatelů oddělení). Průměrná

délka pobytu uživatelek na monitorovanémoddělení 12 byla v době hodnocení 569 dní s tím,

že pobyty delší než jeden rok byly zjištěny u 19 uživatelek (tedy cca 37 % z celkového počtu

uživatelek oddělení). Dle infomací vyplývajících ze zjištění hodnotící návštěvy se zařízení

pokouší zajistit další návazné služby, a to např. domovy se zvláštním režimem, chráněná

bydlení, ubytovny, azylové domy. Nicméně délka pobytu je ovlivněna i omezenou kapacitou

sítí navazných služeb, případně omezenými finančními možnostmi některých uživatelů

monitorovanýchoddělení.

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

• Díky své velikosti je zařízení v místní oblasti významné.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Instituce začala s reformním procesem a deinstitucionalizací v České republice jako první.

Spolupracuje s Centrem duševního zdraví, poskytuje výcvikové byty a postupně se snaží
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snižovat počet lůžek pro dlouhodobou léčbu. Bohužel kvůli velikosti zařízení jsou změny

patrné pouze v některých částech.

• Dle sdělení zařízení je snaha o změny limitována jak legislativními omezeními, tak

nedostatečnou sítí návazných a dalších služeb. Zároveň je vyvíjena snaha o koncepční a

stategické změny.

Proces hodnocení

Viz výše.

Dále, pro porozumění uděleného skóre, v rámci tohoto hodnocení, je nezbytné, aby zařízení mělo k

dispozici vysvětlení jednotlivých kritérií, otázky, které si hodnotící tým v souladu hodnotícím nástrojem

WHO musel pokládat (je součástí vzoru hodnotící sady nástroje, který má k dispozici Ministerstvo

zdravotnictví ČR).

Tematické domény

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

Je zřejmé, že vedení zařízení se snaží zajistit a zvyšovat životní úroveň uživatelů. Vedení psychiatrické

nemocnice hledá aktivní cesty ke zlepšení materiálně technického stavu budov (stáří 150 let). Snaží se

zapojovat do projektů investičního i neinvestičního charakteru, do evropských projektů, a hledá i další

finanční zdroje. Výzamné limity v oblasti životní úrovně uživatelů souvisí s charaktem hodnocených

budov, jejich zázemím a rozhlehlostí areálu (výše investic do rozvoje). Z hlediska současného

paradigmatu služeb duševního zdraví, které je vyjádřeno v politikách WHO a EU, je zařízení zastaralé –

bylo by potřeba významně zasíťovat sociální a další služby v komunitě a paralelně s tím snižovat počet

lůžek v zařízení. Zároveň je nezbytná investice do humanizace zařízení. V úrovni hodnocených oddělení

je nezbytné zajistit dostatečné soukromí, intimitu, bezpečnost, důvěrnost. Velká skupina uživatelů

monitorovaných oddělení nedosahuje na další služby (nedostatečné capacity těchto služeb, popř.

nedostatečné finanční zdroje uživatele), kdy je nezbytné se tomuto dále věnovat.

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

Vedení instituce vynakládá úsilí na zajištění práv uživatelů v oblasti fyzického a duševního zdraví. Tým

odborníků je pestrý. Zaměstancům je nabízena možnost sebevzdělávání. Poskytované zdravotnické

služby jsou na dobré úrovni (je přítomna dobrá dostupnost služeb všeobecné medicíny včetněmožnosti

návštěv externích specialistů). Výraznější nedostatek se projevil v oblasti proškolování zaměstnanců na

téma lidských práv vč. CRPD. Neošetřená byla take oblast Dříve vyslovených přání. Nedostatky byly

shledány též v oblasti dokumentace individálního léčebného plánu na monitorovaných odděleních. Dle

informací managementu bude těmto oblastemvěnovaná pozornost a tyto oblasti se budou rozvíjet.

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

ÚPOZP)

V zařízení existuje tzv. "Procesní mapa", která je k dispozici elektronicky, a která podrobně definuje

procesy i ve vztahu k podpoře uživatele a jak řešit případně vzniklé situace. Všichni zaměstnanci mají

přístup k tomuto systému, mají školení a všichni noví zaměstnanci mají povinnost se seznámit s Procesní
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mapou. S ohledem na hodnocená oddělení je zřejmé, že nastavené procesy nejsou v praxi dostatečně

implementovány a přetrvává praxe paternalistického modelu péče. Je nezbytné klást vyšší důraz na

podporované rozhodování uživatelů a zajistit jim k tomu dostatek srozumitelných informací. Naplňování

potřeb a přání v monitorovaných odděleních se nerealizuje na základě individuálních plánů vytvářených

společně v týmu s uživatelem, ale především na základě rozhodnutí lékaře. Tato praxe postrádá

multidisciplinární týmovou práci, a to zejména v sociální oblasti přímo na oddělení.

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

Na monitorovaných odděleních se neprovádí elektrokonvulzivní terapie, žádný uživatel není podroben

lékařským pokusům, nejsou používány omezovací prostředky. Nikdo z dotazovaných uživatelů si přímo

nestěžoval na to, že by zažil mučení nebo kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trest nebo

vykořisťování, násilí nebo zneužívání. Někteří uživatelé však byli s chováním zaměstnanců nespokojeni.

Limity vnímáme v rámci monitorovaných oddělení v oblasti školení zaměstnanců v deeskalačních

technikách. Dále nebyli uživatelé dostatečně informováni o nezávislých institucích, na které se mohou

obrátit v případě špatného zacházení – např. Veřejný ochránce práv (VOP). Monitorovaná oddělení

zatím nebyla ze strany VOP ani mezinárodních institucí monitorována. Limitem těchto oddělení je dle

nás nedůstojné prostředí v oblasti vykonávání hygieny, uspokojování individuálních potřeb, veřejné

probírání citlivých osobních informací před ostatními uživateli (např. při vizitách na pokoji). Zařízení má

přehledný systém příjmu stížností, přesto nebyla na monitorovaných odděleních pro všechny uživatele

zajištěna možnost důvěrného podání stížností. Dle sdělení managementu bude nyní řešeno formou

“schránek důvěry” na všech odděleních.

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

Vedení zařízení je aktivní z hlediska reformy stávající praxe směrem k té, která je zaměřena na

deinstitucionalizaci. Velmi kladně jsme hodnotili činnost sociálních pracovnic v centru psychosociálních

služeb (oddělení 4) a aktivity v peer klubu, které jsou orientovány na uživatele a jeho opětovné začlenění

do komunity. V úrovni monitorovaných oddělení je oblast sociální práce realizována převážně v oblasti

financí a dávek, kdy v případě, že nedojde k indikaci ze strany lékaře, nemá uživatel přístup k dalším

oblastem pro podporu jeho nezávislého života a začlenění do komunity. V některých případech mají

uživatelé méně informací o možnosti zapojení do komunitních aktivit mimo zařízení. Mezi pozitivní

ukazatele patří spolupráce zařízení s dalšími službami a organizacemi jako je CDZ (Centra duševního

zdraví), FOKUS, BONA, QIUP apod. Limitem pro provázání s komunitními službami je dle sdělení zařízení

nedostatečná kapacita sítě návazných služeb, což vede až k dlouhodobému setrvávání uživatelů na

monitorovaných odděleních, popř. k jejich opětovnému návratu. Zařízení má kvalitně zpracovanou

metodiku CARe, reflektující znovuzačlenění uživatelů do komunity, v praxi je potřeba se věnovat další

implementaci tohoto přístupu.

Závěry a doporučení

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

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

onemocněním v ČR.
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Doporučení ze strany hodnotícího týmu pro zařízení jsou následující:

- Je potřeba iniciovat zasíťování sociálních a dalších služeb v komunitě a paralelně s tím snižovat

počet lůžek v zařízení. Zde doporučujeme vyvíjet tlak na správce jednotlivých sítí služeb (v

oblasti sociálních služeb na MHMP);

- I nadále podporovat vznik dalších CDZ;

- Zajistit na monitorovaných odděleních dostatečné soukromí, intimitu, bezpečnost, důvěrnost

pro uživatele jak po materiálně technické stránce, tak v oblasti nastavených procesů;

- Nastavit formy přístupné alternativní komunikace dle individuálních potřeb uživatelů (Braillovo

písmo, easy to read apod.);

- Podpořit rozvoj podporovaného rozhodování a dříve vyslovených přání, včetně proškolení

zaměstnanců v oblasti lidských práv (nejen teoretická úroveň, ale i implementace do praxe);

- Aplikovat systém indiviuálního plánování dle metodiky CARe do praxe, včetně zapojení uživatelů

do procesu;

- Doporučujeme pracovat více v multidisciplinárních týmech, kde všichni členové mají rovné

postavení a dávat větší odpovědnost i profesionálům s jinou než s lékařskou profesí;

- Posílení role sociálních pracovníků na monitorovaných odděleních a jejich odpovědnosti ve

vztahu k podpoře uživatele;

- Doporučujeme pokračovat v dobré praxi peer konzultantů přímo na odděleních, včetně alokace

zdrojů;

- Na monitorovaných odděleních podpořit proces vedoucí k větší samostatnosti uživatelů a jejich

přípravě na přechod do běžného života a komunity;

- Přejít na monitorovaných odděleních z paternalistického na týmový model práce, včetně

přeskupení kompetencí mezi jednotlivými profesemi.

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

překážkami. Jedná se zejména o následující oblasti:

- Na monitorovaných odděleních je velká část uživatelů, kteří nedosáhnou na jiné dávky než dávky

hmotné nouze – je jim přiznána invalidita III. stupně bez nároku na výplatu invalidního důchodu,

a dále případně nesplňují ani nárok na přiznání příspěvku na péči;

- Nedostatečná síť návazných služeb (CDZ, sociálních služeb).

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

inspirovat tímto hodnotícím nástrojem WHO a vést diskusi o oblastech, kde monitorovaná oddělení

dostala nižší skóre. Dále doporučujeme pracovat i s hodnocením, které proběhlo v strany WHO

skrze tento nástroj v předchozím období – na jiných odděleních.

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1
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