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ZPRÁVA O HODNOCENÍ KVALITY A LIDSKÝCH PRÁV V

PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNICÍCH

Název hodnocené

organizace
1

:

Stát: Česká republika

Adresa hodnocené

organizace:

Datum hodnocení v 26.-28.6.2018

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.

zahájila svůj provoz v roce 1892. Léčebna je umístěna v pavilonech

v areálu s parkovou úpravou na okraji Zařízení nabízí možnosti lůžkové i

ambulantní zdravotní péče o duševně nemocné v oborech psychiatrie, léčba návykových nemocí, dětská

psychiatrie, gerontopsychiatrie, vnitřní lékařství, léčebná rehabilitace, doplněné o služby laboratoře a

ambulantních specialistů v dalších oborech. obsahuje následující oddělení a odborná pracoviště:

příjem, lůžková oddělení (gerontopsychiatre, psychiatrie ženy, psychiatrie muži, psychoterapeutické

oddělení muži a ženy, interní oddělení muži a ženy, pedopsychiatrie, léčba závislostí a doléčovací

oddělení, gerontopsychiatrie-ženy), psychiatrická ambulance, klinická psychologie, fyzioterapie, klinická

laboratoř, interní ambulance).

se skládá z 33 budov, z nichž se ve 14 budovách poskytuje zdravotní péče (ve 12 lůžková péče) a v 19

budovách je zázemí provozního zajištění služeb. Zařízení má mimo jiné vlastní tělocvičnu, centrální

terapii, školu, kantýnu (externí provozovatel), zajišťuje canisterapii, kaple, spolupráce s dobrovolníky a

dále aktivizačně-resocializační program (program START). Zařízení má celkem 520 lůžek následné péče.

V období od 1.1.2018 do 31.5.2018 byl počet přijatých uživatelů 728 a počet odmítnutých 12.

Náš tým navštívil následující lůžková oddělení, která jsou primární oblastí hodnocení:

Oddělení 15 A: Poskytuje se zde na uzavřeném oddělení komplexní psychiatrická péče mužům na 39

lůžcích, kdy v době prohlídky bylo na oddělení 36 uživatelů. Primárně jsou služby zajištěny mužům ve

věku od 18 do 65 let a jde o uzavřené oddělení. Na oddělení bylo v době prohlídky 14 osob s

hospitalizací delší než jeden rok. Dále zde byla nařízena 8x ochranná léčba, 12 uživatelů zde bylo

nedobrovolně hospitalizovaných, 24 uživatelů bylo s omezenou svéprávností.

Oddělení 15 B: Poskytuje se zde na uzavřeném oddělení komplexní psychiatrická péče ženám na 39

lůžcích, kdy v době prohlídky bylo na oddělení 32 uživatelů. Primárně jsou služby zajištěny ženám ve

věku od 18 do 65 let a jde o uzavřené oddělení. Na oddělení bylo v době prohlídky 11 osob s

hospitalizací delší než jeden rok. Dále zde bylo 5 uživatelů nedobrovolně hospitalizovaných, 17 uživatelů

bylo s omezenou svéprávností.

Oddělení 23 A: Otevřené oddělení pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci uživatelů se širokým

spektrem psychiatrických diagnoz. Poskytuje následnou péči na 21 lůžcích, kdy v době prohlídky bylo na

oddělení 20 uživatelů. Primárně jsou služby zajištěny mužům ve věku 18 až 65 let (průměrný věk byl cca

60 let). Na oddělení bylo v době prohlídky 16 uživatelů s omezenou svéprávností.

Oddělení 23 B: Otevřené oddělení pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci uživatelů se širokým

spektrem psychiatrických diagnoz. Poskytuje následnou péči na 20 lůžcích, kdy v době prohlídky bylo na

oddělení 20 uživatelů. Primárně jsou služby zajištěny ženám ve věku 18 až 65 let (průměrný věk byl cca

60 let). Na oddělení bylo v době prohlídky 7 uživatelů s omezenou svéprávností.

Personální obsazenost obou oddělení byla dle sdělení pracovníků dostatečná. Dle hodnotícícho týmu se

jevila jako poddimenzovaná v úrovni zajištění individuální cílené sociální práce. Konkrétní materiálně

technický stav prostoru zejména oddělení 15 A a B byl v době prohlídky nevyhovující, a to zejména v

oblasti možnosti naplňování základních práv osob. Dle sdělení ředitelky zařítzení je zpracován projekt na

investiční změny v rámci této budovy.

Výjma výše uvedených a hodnocených oddělení náš tým ještě provedl prohlídku oddělení 3 A a

aktivizačně resocializačního programu (START).
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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/I

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením – dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň
A/I

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

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

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

ÚPOZP)

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

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

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

zahájeno; N/A=Nepoužitelné
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Metodologie

Stučně uveďte, jak byl sestaven tým

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

a) výzkumník z dané oblasti, b) psychiatr, 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 ty, které nebyly,

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

vznikly během terénní práce)

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

projednání časového harmonogramu návštěvy a potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 17 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu) a 26

zaměstnanci (ředitelka, provoznětechnický náměstek, ekonomický náměstek, vedoucí zdravotně sociální

pracovník, hlavní sestra, asistentka, 2x primář, psychiatr, 4x staniční sestra, 5x všeobecná sestra, 2x

režimový terapeut, 2x zdravotně sociální pracovník, vedoucí lékař, sanitář, 1x psycholog, ergoterapeut),

2x rodinný příslušník (návštěva). Dále členové týmu využili pro celkové hodnocení studium interních

dokumentů zařízení, zdravotní dokumentace uživatelů, pozorování během návštěvy celého zařízení,

pozorování interakcí personálu s pacienty, zástupci týmu se zúčastnili ranní komunity na oddělení 23 B a

následné skupiny s psychologem a dale bohuslužby.

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

hodnocení subjektivity při hodnocení)

Setkání a hodnocení proběhlo 26.6-28.6.2018. Všichni členové týmu byli přítomni, skóre bylo stanoveno

na základě diskusemezi členy týmu, shoda byla dosažena pro všechny body. Ve vzácných případech, kdy

nebyl dosažen konsensus, se tým rozhodl na základě hlasování po řádné diskusi. V případě nižšího skore

byly důvody uvedeny v poznámce vedle.
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/I Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/I

1.1.1 A/I Budovy jsou ve funkčním stavu. Mezi jednotlivými
Budova je v dobrém technickém stavu

budovami je rozdíl zejména v rámci vnitřního
(např. okna nejsou rozbitá, malba se

technického stavu. Např. na odděleních 15 je
neloupe ze zdí).

nezbytné zajistit rozsáhlé stavebně technické

úpravy k zajištění humanizace prostředí.

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/I Bezbariérovost budov je v počátečním stádiu,

postižením. výtahy vyjímečně. Chybí bezbarierové koupelny,

WC.

1.1.3 A/I Mezi jednotlivými budovami je velký rozdíl.

Budova oddělení 15 nemá zajištěno zastínění

Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a oken např. žaluziemi, uživatelé si stěžovali na

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro chlad a nmožnost si dostatečně zajistit větrání či

bydlení. zavření oken. Budova oddělení 23 působila

útulnějším dojmem. Osvětlení na hodnocených

budovách bylo však pouze zajištěno strpními

světly.

1.1.4 A/I Školení probíhá dle sdělení personálu jednou

Jsou zavedena opatření na ochranu osob ročně. Kouřové alarmy nejsou zajištěny. Oddělení

před zraněním v důsledku požáru. jsou uzamčena, tedy je znesnadněnadostupnost

případných únikových cest. Není řešena případná

dostupnost evakuace osob na izolacích, které jsou

bez signalizačních zařízení.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky A/I

pro pohodlný spánek a dostatek

soukromí

1.2.1 N/I Vmístnostech pro spaní nebyl dostatečný životní
Místnosti pro spaní poskytují uživateli

prostor a soukromí pro jednotlivé uživatele, a to
dostatečný životní prostor a nejsou

přes nízký počet lůžekna pokojích. Důvodem ke
přeplněné.

snížení hodnocení je nepřiměřený a nedůstojný

životní prostor na odděleních 15.

1.2.2 Muži, ženy, děti a starší osoby mají k A/P Oddělení jsou rozdělena dle pohlaví. Na pokojích

dispozici oddělené místnosti pro spaní. není řešen velký věkový rozdíl mezi uživateli.
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1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně A/I Jsou nastavena režimová opatření týkající se

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou programu a provozu, s minimálními vyjímkami.

spát.

1.2.4 N/I Žadný z pokojů nelze uzamykat zevnitř. Na

odděleních 15 dokonce chybí kliky ke dvěřím, a v

případě zabouchnutí dveří nelze dveře otevřít

Místnosti pro spaní poskytují uživatelům uživatelem zevnitř. Dveře na odděleních 15 jsou

služby dostatek soukromí. historické s nezakrytými otvory po sledování

uživatelů. Na odděleních 15 na dveřích byla

zvenku petlice se zámkem. Některé z pokojů jsou

neustálemonitorovány kamerami (nejen izolace),

které dle sdělení nelze vypnout.

1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/P Na odděleních 15 nebyla ve všech místnostech

dostatečné množství čistých přikrývek a zajištěna běžná postel – pouze dřevěná deska s

lůžkovin. matrací.

1.2.6 Uživatelé služby si mohou ponechat své A/I Uzamykatelné skříně a skříňky nejsou zajištěny

osobní věci a mají k dispozici odpovídající pro všechny uživatele, jsou často umístěnymimo

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. vlastní pokoj uživatele.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/I

požadavky.

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

1.3.2 Koupelna a toalety poskytují soukromí a A/I Soukromí při hygieně je jen částečně zajištěno.

jsou oddělené pro ženy a muže.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup A/I Jsou zavedeny restrikce v úrovni omezeného

do koupelny a na toalety. přístupu ke koupání s ohledem na vymezený čas,

kdy sekoupelny uzamykají.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba A/I Toalety nejsou zcela bezbariérové. Chybí

vyprazdňování a osobní hygieny těch pomůcky na manipulaci s imobilními uživateli. Na

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na izolacích není zajištěnamožnost pro důstojné

lůžko nebomají jiné tělesné postižení. vykonání hygieny a potřeb.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/I

nezávadnou pitnou vodu a oblečení,

které odpovídá jejich potřebám a

preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/P Není zajištěn výběr z více jídel dle osobní volby

k dispozici v dostatečném množství, uživatelů, pouze dle dietního režimu.

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.
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1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/I Z pozorování bylo zjištěno, že se používají

uspokojivých podmínek a stravovací plastové hrnečky. Jídelny jsou součástí oddělení a

prostory jsou kulturně vhodné a odráží často slouží i jako společenská místnost. Nižší

stravovací zvyklosti v komunitě. hodnocení je dáno zejména za oddělení 15.

1.4.3 A/P Uživatelémohou nosit vlastní oblečení, nicméně

praní osobních věcí oproti ústavnímu oblečení je
Uživatelé služby mohou nosit své vlastní

zpoplatněno, tedy je zde případné finanční
oblečení a obuv (denní a noční úbor).

omezení. Dle domácího řádu oddělení 15 musí

schválit primář nošení civilního oděvu.

1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, A/I Dle sdělení zaměstnanců často darují oblečení,

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality, které se dále rozdává potřebným uživatelům.

které odpovídá jejich kulturním Nebylo zjištěno, že by existovalo systémové

preferencím a je vhodné pro dané klima. řešení k zajištění vhodného civilního oblečení pro

uživatele, kteří oblečení nemají.

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/I

komunikovat a jejich právo na soukromí

je respektováno.

1.5.1 A/I Volná WI-FI není dostupná přímo na odděleních

pro uživatele. Použití komunikačních prostředků

je omezeno povoleními ze strany lékaře. Počítače

Uživatelé služby mohou svobodně a bez a telefony nejsou běžně dostupné, vyjma

cenzury využívat komunikační prostředky, vlastních za poplatek, který je ve výši 6,-

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a Kč/den/spotřebič, kdy dle sdělení zařízení nebylo

internet. možné zjistit dle jakého klíče byla cena stanovena

a zdůvodněna (energie?). Stanovení této ceny

může ve svém důsledku znamenat nedostupnost

těchto komunikačníchprostředků.

1.5.2 A/I Není zajištěno dostatečné soukromí při

telefonování z automatů na chodbách (umístění
Je respektováno právo uživatelů služby na

např. přímo u sesterny) a dále i návštěvní
soukromí při komunikaci.

místnosti nejsou přístupné bez odemčení ze

strany personálu.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/I Ze strany zařízení bylo sděleno, že jsou schopni

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim operativně řešit komunikaci prostřednictvím

poskytne podporu (např. překladatele), překladatelů, kartiček apod. Písemné informace

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou nebyly v jiném jazyce k dispozici, ani na webových

vyjádřit své potřeby. stránkách.

1.5.4 A/P Písemné informace o návštěvách limitují
Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy,

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na
hodinami, časem dobu návštěv. Dle sdělení

personálu je možná individuální změna po
návštěvy v rozumnou dobu.

domluvě s lékařem.
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1.5.5 N/I Volný pohyb po areálu zařízení je omezen

uzamčenými vchody (i u otevřených oddělení 23),

a režimovými opatřeními (i u uživatelů

Uživatelé služby se po v areálu zařízení dobrovolně hospitalizovaných ve stabilizovaném

mohou volně pohybovat. stavu). Vycházku po areálu schvaluje při

komunitě lékař. Často jsou vycházky skupinové s

doprovodem režimového terapeuta.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a N/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 N/I Neosobní a nedostatečné vybavení nábytkem
Zařízení disponuje dostatečným

pokojů. Neosobní sezení ve společných
vybavením, které je pohodlné a v dobrém

prostorech. Snížení zejména z důvodu oddělení
stavu.

15.

1.6.2 N/I Dispozice oddělení neumožňuje komunitní

Dispozice zařízení umožňuje interakci charakter bydlení a života. Jde o typické

mezi uživateli služby, zaměstnanci a institucionální uspořádání prostor, které

návštěvníky. neumožňuje vhodnou interakci mezi uživateli a

personálem popř. návštěvami.

1.6.3 A/I Vybavení pro volný čas je omezeno, např. chybí
Zařízení poskytuje nezbytné zdroje –

aktuální nabídka novin, knih apod., a to zejména
včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli

u uživatelů na uzavřených odděleních. Případně
příležitost účastnit se volnočasových

jsou některé zdroje přístupné až po schválení
aktivit.

personálem.

1.6.4 N/I Pokoje na oddělení 15 připomínají svým

Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako prostorových řešením a vybavením spíše

prostory, kde uživatelé služby tráví volný historické cely a ne prostory pro volný čas.

čas. Charakter cel potvrzují mříže na oknech, dveře s

kukátky (bez klik).

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 A/I Komunikaceu uživatelů zejména na uzavřených
Uživatelé služby mohou vzájemně

odděleních je omezena režimem vycházek.
komunikovat s ostatními uživateli, včetně

Oddělení nejsou koedukována. Volný prostor pro
příslušníků opačného pohlaví.

setkávání je omezen.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/I Podléhá individuálnímu schválení lékaře. Není

požadavků jako např. účast na svatbě poskytována proaktivní podpora pro realizaci

nebo pohřbu. osobních požadavků (např. doprovod).

8



1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/I Není zcela prokazatelné, že jsou aktivity

pravidelných, organizovaných aktivit, dobrovolné. Zároveň nabídka aktivit je vymezena

které jsou obecně i z věkového hlediska zařízením.

vhodné.

1.7.4 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I V písemné ani ústní podobě nebylo prokázáno, že

informace o aktivitách v komunitě a by byly informace předávány. Sporadické

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit. informace jsou u vstupu do zařízení.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Nabídka z venkudo zařízení je omezena, a přístup

s účastí na zábavních aktivitách a akcích ke kultuře venku je limitován podmínkami

mimo zařízení a zábavní aktivity propustekmimo areál.

z komunity se realizují na půdě zařízení.

2. PRÁVO NA DOSAŽENÍ 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.

2.1.3 Žádný uživatel služby nebude do tohoto A/I Na odděleních zůstávají uživatelé, kteří bymohli

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani být propuštěni, ale dle sdělení personálu

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

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského návazných služeb. Oddělení mají charakter

vyznání, politického či jiného přesvědčení, pobytové sociální služby (zejména oddělení 23).

národního, etnického, domorodého nebo

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.

2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/I

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

v oblasti duševního zdraví.
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2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/I Na odděleních jsou zastoupeny různé profese.

dostatečně různorodými dovednostmi Personál na odděleních nemá dostatečné

k poskytování poradenství, psychosociální dovednosti k přímé podpoře uživatele k životu v

rehabilitace, informací, vzdělávání a 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/I Pasivní přístup ke službám komunitní podpory a

dostupnosti a roli komunitních služeb a nedostatečná znalost fungování a přínosu těchto

zdrojů za účelem podpory samostatného služeb.

života a zapojení do společnosti.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/P K psychiatrovi mají uživatelé přístup dobrý.

konzultaci u psychiatra nebo jiného Ostatní odborní pracovníci jsou dostupni

specializovaného zdravotnického obtížněji.

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 N/I V rámci oddělení nemají zaměstnanci dostatečné

informace o právech osob s mentálním povědomí o dodržování lidskoprávních standardů

postižením a jsou obeznámeni (včetně CRPD). Z pozorování a rozhovorů vyplývá,

smezinárodními standardy v oblasti že zaměstnanci oddělení nereflektují lidskoprávní

lidských práv včetně ÚPOZP. oblast v praxi, především na odděleních 15.

2.2.6 A/I Uživatelé oddělení mají možnost vyjadřovat své

názory na poskytované služby na komunitě a

Uživatelé služby jsou informováni o vizitě. Tato setkání jsou limitovány časem. Vyjma

mechanismech, jejichž prostřednictvím těchto setkání a schránek pro stížnosti a

mohou vyjadřovat své názory na pochvalu, které jsou umístěny u sesterny, není

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a více rozpracován proces k vyjádření vlastních

mají k nim přístup. názorů na služby a diskuse o nich. Uspořádání

prostor oddělení vnímáme jako komunikační

bariéru.

2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a N/I

odkazy na podpůrné sítě a další služby

jsou součástí plánu
3
na poskytování

služeb v rámci zotavování řízeného

uživatelem a přispívají k tomu, aby byl

uživatel služby schopen nezávislého

života ve společnosti.
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2.3.1 N/I Uživatelé nemají komplexní individuální léčebný
Každý uživatel služby má komplexní,

plán (farmakoterapie, socioterapie, sociální
individuální léčebný plán, který zahrnuje

práce, psychoterapie apod.), ani cíle vedoucí k
jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní,

zotavení. Z rozhovorů s pracovníky z
pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

hodnocených oddělení vyplynulo, že se tímto
k uzdravení.

systematicky nezaobírají.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Uživatelé nejsou aktivně zahrnuti do přípravy a

odráží jeho volbu a preference v oblasti rozhodování. Další zdůvodnění viz zdůvodnění ke

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel kritériu 2.3.1.

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé A/I Zařízení má v rámci směrnic odkaz na existující

služby vybízeni, aby si vypracovali formulář k dříve vysloveným přáním. V praxi

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
4

hodnocených oddělení zaměstnanci o tomto

(dokument s pokyny pro lékařskou péči), nevěděli, ani jej nevyužívali.

ve kterém jsou konkretizovány možnosti

léčby a rekonvalescence, které si přejí

nebo nepřejí využít v případě, že by nebyli

schopni své přání v určité budoucí etapě

vyjádřit.

2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/I Přístup je zajištěn pouze některým uživatelům, a

k psychologickým programům zaměřeným to pouze na základě indikace lékaře (viz program

na naplnění jím zvolené společenské role, START).

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.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni N/I Z pozorování, rozhovorů, ani dokumentace

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo uživatelů na odděleních není zřejmá systematická

k udržování kontaktu s členy své sítě pro práce s podpůrnou sítí uživatelů.

usnadnění samostatného života v

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při

navazování kontaktu uživatelů služby

s rodinou a přáteli, a to v souladu s přáním

uživatelů služby.

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.

11



2.3.6 Zařízení poskytuje uživatelů služby vazbu A/I Je propojeno se zdravotní péčí, ale pouze

na obecný systém zdravotní péče, další částečně se sociálními službami a jejich

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, síťováním, popř. s dalšími službami (zaměstnávání

jako je například sekundární péče, a služby apod.).

v rámci přirozené komunity, jako

například příspěvky, bydlení, pracovní

agentury, centra denní péče a asistovanou

rezidenční péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/I

dostupná a užívaná řádným způsobem.

2.4.1 V zařízení jsou k dispozici psychofarmaka A/F

(uvedená na národním seznamu

základních léků) nebo je lze předepsat.

2.4.2
Zařízení je pravidelně zásobováno

A/F Probíhá revize léků, provádí lékař, sestra zajišťuje

základními psychofarmaky v dostatečném dostupnostmedikace dle ordinací.

množství, aby splňovalo potřeby uživatelů

služby.

2.4.3 A/I Na hodnocených odděleních nedochází k

pravidelné revizi léčivých přípravků za

Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické přítomnosti uživatelů. Úpravy medikace a plány

diagnóze uživatelů služby a je pravidelně ve změnách nejsou dostatečně zdokumentovány.

revidována. Nebylo zjištěno, že by byly využíványmoderní

depotní preparáty. Nebyla zjištěna dostatečná

farmakoterapie negativních symptomů.

2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/I Uživatelé nejsou aktivně informováni ze strany

léku, který je jim nabízen, a o jeho kompetentních pracovníků, dle informací

případných vedlejších účincích. uživatelů.

2.4.5 A/I Je přítomna režimová léčba. Alternativní metody
Uživatelé služby jsou informováni o

jako např. psychoterapie nejsou dostupné většině
možnostech léčby, které jsou dostupnou

uživatelů na hodnocených odděleních.
alternativou medikace nebo ji mohou

Nepraktikují se nefarmakologické přístupy řešení
doplňovat, jako například psychoterapie.

negativní symptomatiky.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/P

medicíny jsou dostačující.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmu do zařízení a také pravidelně

během pobytu.

2.5.2 A/P U akutních symptom je péče poskytnuta kvalitně.
Uživatelům je v zařízení, nebo na

U chronických problémů (např. nemoci
doporučení i mimo ně, dostupná také

pohybového aparátu, kožní problémy) je kvalita
léčba běžných zdravotních obtíží včetně

péče dle pozorování a rozhovorů s uživateli na
očkování.

nižší úrovni.
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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/I Systematická zdravotní osvěta a propagace na

V zařízení pravidelně probíhá zdravotní hodnocených odděleních neprobíhá.Nebylo

osvěta a propagace. zjištěno, že by byly k diszpozici letáky, či jiné

materiály.

2.5.5 N/I Na hodnocených odděleních toto není řešeno,
Uživatelé služby jsou informováni o

vztahy nejsou aktivně podporovány, chybí
záležitostech týkajících se reprodukce a

možnost soukromí, chybí systematičnost a
plánovaného rodičovství.

edukace v této oblasti.

2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/P Dle sdělení pracovníků toto řeší konkrétní externí

medicíny se uživateli poskytují na základě lékař. Směrnice k tomuto zařízení nemá.

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

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

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

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 Preference uživatelů nejsou prioritou na

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim hodnocených odděleních a převládá

budou služby zprostředkovány. paternalistický přístup ze strany lékařů.

3.1.2 N/I Z praxe na odděleních vyplynulo, že chybí týmová

Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby spolupráce v této oblasti (např. větší zapojení

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou sociální práce). Personál neposkytuje přímou

moci žít ve své komunitě.
5

podporu pro začlenění do komunity (vyjma

programu START).

3.1.3 Preference uživatelů služeb jsou základem N/I V praxi na odděleních jsme podporu

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

léčby a rekonvalescence. o jejich léčbě a plánech zotavení nezaznamenali.

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.

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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3.2.1 3.2.1 Přijetí a léčba se zakládají na A/I Z praxe na odděleních nevyplynulo, že podávané

svobodném a informovaném souhlasu informace o léčbě jsou ve formě srozumitelné pro

uživatelů služby. všechny uživatele.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby A/I V praxi není využíváno, teoreticky je řešeno v

respektují Dříve vyslovená přání uživatele rámci obecných dokumentů.

služby.

3.2.3 A/I Z rozhovoru s uživateli služby nebylo zjištěno, že

by jejich preference byly brány důsledně do

úvahy a převážily nad pohledem lékaře. I u
Uživatelé služby mají právo léčbu

dobrovolně hospitalizovaných uživatelů může
odmítnout.

odmítnutí léčby vést až ke změně oddělení a

započetí léčby bez jejich souhlasu (např. z důvodu

nezajištěného sociálního zázemímimo zařízení).

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/I Po formální stránce se plní. Lékařské záznamy

nebo zadržuje osobu bez jejího vysvětlující nedobrovolnou hospitalizaci nebyly

svobodného a informovaného souhlasu, vždy adekvátní.

se zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnémuorgánu.

3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo A/I Informace podává pracovník soudu v rámci řízení

drženy, aniž by k tomu daly informovaný o nedobrovolné hospitalizaci. Poučení ze strany

souhlas, jsou informovány, jak se proti personálu (písemné či ústní) nebylo zjištěno.

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 A/I Nebylo zjištěno, že uživatelé na odděleních
Zařízení podporuje, aby osoby, které se

dostali ze strany personálu dostatek
léčí nebo jsou zadržovány bez

srozumitelných informací o možnosti odvolání se
informovaného souhlasu, získaly přístup

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

zastoupení.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji N/I

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1 A/I V praxi je aplikován převážně paternalistický
Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají

přístup, kdy zejména za uživatelé s omezenou
s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost

svéprávností rozhoduje lékař, opatrovník, či soud
rozumět informacím, rozhodovat a volit.

ohledně volby léčby.

3.3.2 A/I Chybí srozumitelné formy písemných dokumentů
O právech uživatelů služby jsou

o právech uživatelů služby. Existují vstupní
poskytovány jasné a srozumitelné

formuláře souhlasu, bez podrobné informace
informace v písemné i ústní formě.

týkající se práv.
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3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné N/I Srozumitelné a dostatečné informace v písemné

a srozumitelné informace o hodnocení, či alternativní formě nejsou k dispozici.

diagnóze, možnostech léčby a

rekonvalescence, a to ve formě, které

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodné a informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc A/I Zapojení peer konzultantů je teprve v

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o zahajovacím procesu a to v rámci celého zařízení.

osobních, právních, finančních či jiných Podpora rozhodování v rámci činnosti např.

záležitostech určit dle své vlastní volby uváděných dobrolníků nebyla v době hodnocení

osobu, která jim bude poskytovat zdokumentována.

podporu a se kterou se budou moci

poradit, anebo síť osob, a zaměstnanci

zařízení budou tyto vybrané osoby

respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc N/I Není zdokumentovaná praxe.

nominované osoby poskytující podporu

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

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

podporovaného rozhodování zaznamenán. A
převládajícím modelem; proces

zároveň ani v rámci zařízení není tento model
náhradního rozhodování není uplatňován.

iniciován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/I Byli zjištěni uživatelé, kteří nemají žádné sociální

poskytující podporu nebo síť osob a chce kontaktymimo zařízení po dobu několika let.

takovou osobu jmenovat, zařízení mu Oddělení není v této oblasti aktivní.

pomůže takovou podporu zprostředkovat.

3.4 Uživatelé služeb mají právo na zachování A/P

důvěrnosti informací a na přístup

k informacím o svém zdravotním stavu.

3.4.1 Na každého uživatele služby je vytvořena A/F

důvěrná osobní zdravotní složka s

dokumentací.

3.4.2 A/I Po formální stránce postup existuje. Dle zjištění
Uživatelé služby mají přístup k informacím

při rozhovorech s uživateli, uživatelé nevědí o
uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

možnosti toto právo uplatnit.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.

3.4.4 Uživatelé služeb mohou bez cenzury do N/I Nebylo zjištěno, že by zařízení na toto mělo

své zdravotní složky přidat písemné vypracovaný postup. V praxi uživatelé o této

informace, názory a komentáře. možnosti nevěděli.
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4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/I Viz tématická oblast

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO

PONIŽUJÍCÍMUZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A 16

ÚPOZP)

4.1 Uživatelé služeb mají právo na ochranu A/I

před slovním, duševním, tělesným a

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 A/I Dle informací od uživatelů a z pozorování dochází

na oddělení 15 k nedůstojnému zacházení -

Personál zachází s uživateli služby lidsky, nedostatek hygieny na izolačních pokojích,

důstojně a s úctou. absence klik u pokojů, kdy při zabouchnutí dveří

se uživatelé nemohou dostat ven, okřikování

uživatelů, infantilizace dospělých uživatelů.

4.1.2 A/I Dle informací od uživatelů a příbuzných a z
Žádný uživatel služby není vystaven

pozorování dochází ke slovnímu okřikování, k
slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo

trestům ve formě přeřazení na uzavřená oddělení
duševnímu týrání.

či k přesunu na izolace, omezení režimu vycházek.

4.1.3 A/I Dle informací od uživatelů a příbuzných, ze

stížností (např. st.2018/434/PLSTBK, st.
Žádný uživatel služby není vystaven

2017/405/PLSTBK) a záznamů nežádoucích
fyzickému nebo citovému zanedbávání.

událostí lze předpokládat, že k tomuto v

individuálních případech dochází.

4.1.4 A/P Hodnotící skupina nebyla svědkem přímého

týrání, ani jsme toto při rozhovorech přímo

Byla přijata náležitá opatření, aby nezjistili. V rámci předložené dokumentace

nedocházelo k žádnému týrání. (evidence stížností a záznamů nežádoucích

událostí) bylo možné identifikovat takovéto

situace v rámci zařízení. Část situací byla řešena

formální odpovědí, bez dalších opatření.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/P Odůvodnění snížení viz kritérium 4.1.4

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si

přejí.

4.2 K řešení případných krizí se použijí N/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 N/I Izolace na oddělení 15 byla v nepřiměřených

prostorech, v rozporu s lidskou důstojností osob.
Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace

Frekvence a délka použití izolací byla řádech dnů
nebo omezováni v pohybu.

sminimum přerušení. Popř. se využívá i v době,

kdy bezprostřední ohrožení již není.
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4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení N/I Při hodnocení bylo zjištěno, že v praxi se

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci deeskalační techniky na oddělení 15 nepoužívají

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při ani se neprosazuje jejich používání. Toto není

řešení krizí a v rámci prevence zranění řešeno ani na oddělení 23.

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve N/I Zaměstnanci na oddělení dostatečně nepoužívají

spolupráci s dotčeným uživatelem služby postupy deeskalace v praxi.

s cílem určit spouštěče a faktory, které

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Na odděleních se nezaznamenávají potencionální

stanovené dotčeným uživatelem služby spouštěče krizí uživatelů ani se nezpracovávají

jsou k dispozici v případě krize a jsou krizové plány.

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se A/F Formálně toto probíhá.

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 Na odděleních nejsou nezletilé osoby.

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A Na hodnocených odděleních se neprovádí.

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby

a nezávislého schválení ze strany odborné

komise.
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4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby N/A S ohledem na hodnocená oddělení nelze zjistit.

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby nesmí být A/F

podroben lékařským nebo vědeckým

pokusům, aniž by k tomu dal/a svůj

souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí N/A Na hodnocených 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 Na hodnocených 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 Na hodnocených 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 A/F Zářízení má etickou komisi.

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 Uživatelům nejsou předávány, ani písemně,

postupech založených na důvěrné bázi pro informace o nezávislých orgánech (např. Veřejný

podávání odvolání a stížností u vnějšího, ochránce práv, CPT). Stížnosti nejsou dále

nezávislého právního orgánu ve věci předávány k nezávislému úřadu k posouzení.

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení

pohybu, přijetí nebo léčení bez

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

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

uživatelům zajištěna možnost podat důvěrně
negativními dopady, které mohou

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

negativní důsledky pro stěžovatele.

4.5.3 N/I Na odděleních nejsou informace o možnosti
Uživatelé služby mají přístup k právním

právního poradenství, jako prostor pro setkání s
zástupcům a mohou se s nimi setkávat

právníkem na oddělení 15 slouží pouze návštěvní
mezi čtyřma očima.

místnost (pro všechny uživatele).
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4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním N/I Viz kritérium 4.5.3.Do zařízení dle sdělení nikdo

zástupcům, kteří je informují o jejich nedochází.

právech, mohou s nimi probrat problémy

a získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5 A/I Hodnotící tým na toto nenarazil, nicméně z
Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo

předložené evidence stížností je zřejmé, že se řeší
zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

formálním způsobem, bez opatření vůči
disciplinární a/nebo právní opatření.

personálu.

4.5.6
Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení

A/P V zařízení dle sdělení proběhla kontrola 2011

s cílem předcházet špatnému zacházení
pouze ze strany Veřejného ochránce práv. Není

s uživateli služby.
zřejmé, zda bl na sledovaných odděleních.

Zařízení případné další monitoring od dalších

institucí neiniciovalo.

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

ZAPOJENÍDO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, aby A/I

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 A/I Není plně využit potenciál individuální sociální

Zaměstnanci uživatele služby informují o práce na odděleních. Uživatelé, kteří mají

možnostech bydlení a finančních zdrojích. zažádáno o sociální služby nejsou plně

informováni.

5.1.2 A/I Není plně využit potenciál individuální sociální

Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při práce s uživateli, a možnosti spolupráce v rámci

získání a udržení bezpečného, finančně komunitního plánování služeb v regionu.

dostupnéhoa slušného bydlení. Realizovaná sociální práce v zařízenímá

především charakter administrativních činností.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F Realizovaná sociální práce v zařízenímá

získat finanční zdroje nezbytné pro život v především charakter administrativních činností.

komunitě.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke N/I

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 N/I Z rozhovoru s personálem a uživateli nebyla
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

zaznamenána dostupnost informací písemných či
informace o vzdělávání a pracovních

jiných o vzdělávání a pracovních příležitostech v
příležitostech v komunitě.

komunitě.
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5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Nabídka středního či vyššího vzdělávání není pro

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, uživatele řešena.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Podpora ze strany zařízení v úrovni cíleného

v profesním rozvoji a v získání placených profesního rozvoje a získávání placených

pracovních příležitostí. pracovních příležitostí není zajištěna.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby N/I

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Aktivní informování neprobíhá.

informace, které jsou nutné k tomu, aby

se mohli plně zapojit do politického a

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/F

s uplatňováním jejich hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Aktivní podpora a informování neprobíhá.

se zapojením do činností politických,

náboženských, sociálních organizací,

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby N/I

v sociálních, kulturních, náboženských a

volnočasových aktivitách.

5.4.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Podpora pouze uvnitř zařízení.

informace o dostupných možnostech

zapojení do sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Podpora pouze uvnitř zařízení.

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Podpora pouze 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 ve v zastavěné oblasti, je na okraji města a je jeho součástí.

Propojení s místní komunitou je ve fázy rozvoje.

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

• Zařízení je trvale dostupné hromadnou dopravou z a to jak vlakovou, tak

autobusovou. Zároveň je součástí města

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

získávány z lokality nebo zvenčí

• Uživatelé jsou zpravidla z lokalit a blízkých oblastí, ale přijímání i jiných osob

(včetně cizinců) je dle sdělení vedení možné.

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

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

s tělesným postižením)

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

osoby s tělesným postižením nejsou služby dostatečně přizpůsobeny.

• 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 ošetřovatelská doba pobytu byla v

léčebně v roce 2017 109 dnů. Na sledovaných odděleních ale byli u uživatelé, kteří byli

hospitalizováni v řádu desítek let.

• Dle infomací vyplývajících ze zjištění hodnotící návštěvy se zařízení částečně (v

administrativní rovině) pokouší zajistit další návazné služby, a to např. domovy se zvláštním

režimem, chráněná bydlení, ubytovny, azylové domy. Délka hospitalizace je ovlivněna i

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

omezenými finančními možnostmi amotivací některých uživatelů.

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

• Díky své velikosti je zařízení v místní oblasti významným zaměstnavatelem.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce
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• Instituce započala s účastí v procesu reform. Dle sdělení paní ředitelky, je členkou krajské

reformní skupiny, zařízení vytvořilo vlastní transformační tým dle zadání MZ ČR.

• Zařízení realizuje vlastní resocializační program START (zahájen za podpory Norských fondů).

• V historickém kontextu zařízení snížilo kapacitu na současných 520 lůžek z 760 lůžek za

posledních 15 let.

• Dle sdělení zařízení je snaha o změny limitována nedostatečnou sítí návazných a dalších

služeb.

• Z velké miry jsou služby zajišťovány zejména pro osoby, které by již mohly využívat sociální

služby a ve svém důsledkuuvízly v systému.

Proces hodnocení

Viz výše.

Tematické domény

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

Vedení dle svého sdělení hledá možnosti ke zlepšení stavu budov, zejm.

pro oddělení 15, má zpracovanou dokumentací a investiční žádost na MZ ČR. Významné limity v oblasti

životní úrovně uživatelů však nesouvisí pouze s charaktem hodnocených budov a jejím zázemím popř.

rozhlehlostí areálu (výše investic do rozvoje), ale i nerespektování základních oblastí týkající se soukromí

a důstojnosti osob (chybějící kliky u dveří, strohé místnosti, kamerový systém na některých pokojích,

uzamčené dveře i na “otevřených” odděleních). Z hlediska současného paradigmatu služeb duševního

zdraví, které je vyjádřeno v politikách WHO a EU, je zařízení (s pohledem na monitorovaná oddělení)

zastaralé – bylo by potřeba významně zasíťovat sociální a další služby v komunitě a paralelně s tím

snižovat popř. transformovat počet lůžek v zařízení. Zároveň je nezbytná investice do humanizace

zařízení a to i hodnocených oddělení. V úrovni hodnocených oddělení je nezbytné zajistit dostatečné

soukromí, intimitu, bezpečnost, důvěrnost, základní prostor pro život. Velká skupina uživatelů

monitorovaných oddělení nedosahuje na další služby (nedostatečné kapacity), kdy je nezbytné se

tomuto dále věnovat.

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

Hlavní deficit v této oblasti se týká především absence využívání na zotavení orientované péče. Nejsou

používány individuální léčebné plány včetně krizových, přístup je paternalistický a z pohledu dlouhodobé

prognózy pesimistický, systematicky se nepracuje s přáními uživatele, multidisciplinární přístup je

využíván minimálně, uživatelé nemají dostatek možností, jak se připravovat na samostatný život v

komunitě. To se děje i na oddělení 23, které se nazývá oddělením resocializačním. Tyto nedostatky jsou

ze strany personálu kompenzovány proklamovaným vyhovováním jakýmkoliv individuálním požadavkům

uživatelů, ale vzhledem k tomu, že tento přístup není proaktivní a sami uživatelé jsou v kladení

požadavku pasivní (např. z důvodu obav, či nevědí, že mají takovou možnost), reálně k naplňování

kvalitní individualizované péče nedochází. Moderní psychofarmakoterapie nevyužívá svého plného
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potenciálu, její používání není dobře zdokumentováno, není s uživatelem pravidelně revidovaná,

uživatelé nemají dostatek informací o této formě léčby, čímž se v individuálních případech stává tato

léčba neracionální. Nefarmakologické přístupy jsou založeny především na neindividualizovaném

režimovém přístupu. Minimálně je využívána psychoterapie, oddělení nerealizují psychoedukační

programy. Jsou zanedbány farmakologické i další léčebné postupy zaměřující se na řešení pohybových

(extrapyramidových) symptomů a negativních příznaků. Z hlediska somatické péče je dobře ošetřena

problematika specializované péče akutních obtíží a screeningových vyšetření. Nefunguje však

systematická osvěta a programy zaměřené na zdravý životní styl (kouření, nadváha) a reprodukční

zdraví.

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

ÚPOZP)

Do rozhodování o režimu a způsobu léčby nejsou uživatelé aktivně zapojováni, a pokud ano, jejich názor

není rozhodující. Informace o právech pacientů jsou v písemné podobě k dispozici na vyžádání na

sesterně nebo jejich část je zveřejněna i na nástěnkách oddělení, ale nejde o úplné nebo vždy

srozumitelné informace, ze kterých je zřejmé kdy, kde a jak lze tato práva uplatnit nebo komu a jakou

formou si stěžovat na jejich porušení. Zejména informace o právu odmítnout léčbu, nahlížet do

dokumentace nebo formulovat přání ohledně léčby do budoucna jsou kromě formálního poučení u

vstupu na počátku léčby málo v praxi pacientům předávány a realizovány. Podpora uživatelů k využívání

existujících práv pacientů a práv osob se zdravotním postižením ze strany personálu není dostatečná.

Systematické školení týkající se práv pacientů obecně a/nebo obsahu CRPD pro pacienty a pro personál

ze strany zařízení nebo externě neprobíhá. Z pohovorů s uživateli vyplynulo, že jejich povědomí o

právech pacientů obecně včetně jejich naplňování během léčby je minimální. Existující systém stížností

není efektivní, nezajištuje dostatečnou nezávislost a ochranu pro stěžovatele. Uživatelé nejsou

dostatečně informování o existenci externích orgánů, na které se mohou obracet se svými stížnostmi.

Koncept podporovaného rozhodování není v zařízení uplatňován – zapojování podpůrců např. z řad

uživatelů je zcela na počátku. Přetrvává model náhradního rozhodování, kdy opatrovník (rodinný

příslušník nebo obec) za uživatele činí potřebné právní úkony. Byly zaznamenány případy, kdy uživatelé

nebyly delší dobu v kontaktu se svým opatrovníkem nebo ho ani neznali.

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

Uživatelé, kteří jsou léčeni elektrokonvulzivní terapií, procházejí touto léčbou vždy na základě

informovaného souhlasu nebo na základě vitální indikace. Uživatelé nejsou podrobováni lékařským

pokusům. Na dvou z námi hodnocených oddělení (oddělení č. 15 A a 15 B) jsou používány omezovací

prostředky. Stav izolačních místností shledáváme nedostatečným a v rozporu se zachováním lidské

důstojnosti (prostory bez možnosti základních hygienických potřeb, nevyhovující postel na izolaci

oddělení 15 A). Z vyžádané dokumentace k použití omezovacích prostředků vyplývají i mnohdy

nepřiměřeně dlouhé doby omezení s minimem přerušení a využití izolace i v době, kdy nehrozí

bezprostřední ohrožení. Zaměstnanci na žádném z námi navštívených oddělení v praxi nepoužívají

deeskalační techniky a nesestavují s uživateli individuální krizové plány. V rozhovorech s uživateli se

hodnotící tým setkal se situacemi, kdy byli uživatelé potrestáni za nedodržení režimu například

přeložením na oddělení 15. Jako trest se používá i zákaz vycházek po areálu nebo propustek z areálu, a

to i na otevřených odděleních. Za nedůstojnou považujeme také absenci klik u pokojů, kdy se při

zabouchnutí dveří uživatelé nemohou dostat ven. Zaznamenali jsme také okřikování uživatelů

personálem a zvlášť na oddělení 23 byla patrná infantilizace dospělých uživatelů (infantilní hry a další

nabízené aktivity). Uživatelé nejsou dostatečně informováni o nezávislých institucích, na které se mohou
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obrátit v případě špatného zacházení – např. Veřejný ochránce práv (VOP). Byly zaznamenány schránky

na podávání stížností, nicméně nejsme schopni posoudit, zda jsou všechny stížnosti řádně prošetřeny. Z

evidence stížností vyplývá čistě formální postup bez přijetí dalších opatření.

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

je zařízení s typickou institucionální kulturou, kde nelze uvažovat v současné době o

naplnění článku 19 - Právo na nezávislý život. Přestože jedno z oddělení bylo otevřené, nevytvářelo

podmínky pro nezávislý život. Pracovníci hodnocených oddělení nevykonávali přímou aktivní podporu

k nezávislému životu, ale vykonávali základní administrativní sociální práci (příspěvky, dávky apod.).

Přestože zařízení deklarovalo spolupráci s různými organizacemi v komunitě, nebyla tato spolupráce

aktivní. Dle sdělení zařízení neexistují návazné služby. Zařízení má vytvořen transformační tým, ale

v zařízení nebylo zřejmé, že by probíhaly aktivity vedoucí k podpoře nezávislého života. Sociální, kulturní,

a volnočasové aktivity se poskytovatovaly spíše směrem dovnitř zařízení. Pozitivně lze hodnotit program

START, který měl však limity v počtu frenkventantů, a zároveň část nadále zůstává v zařízení. V zařízení

bylo více uživatelů, kteří zde žili i více než pět let, ale nebyla jim poskytována žádná podpora

k nezávislému životu. V současné době se zařízení oblasti podpory nezávislého života na monitorovaných

odděleních aktivně nevěnuje.

Závěry a doporučení

Oceňujeme vstřícnost a otevřenost zaměstnanců zařízení vůči hodnotícímu týmu, včetně včasného

zajištění potřebných podkladů, informací.

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 společně

se zřizovatelem (např. v oblasti sociálních služeb na kraj),

- Zahájit se zřizovatelem diskusi udržitelnosti financování CDZ, včetně jeho vhodného umístění,

- Na monitorovaných odděleních neprodleně zajistit dostatečné soukromí, intimitu, bezpečnost,

důvěrnost pro uživatele a důstojné podmínky,

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

písmo, easy to read apod.),

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

přání,

- Připravit systém vzdělávání uživatelů i zaměstnanců v oblasti lidských práv (nejen teoretická

úroveň, ale i implementace do praxe),

- Aplikovat systém komplexního indiviuálního plánování zaměřeného na zotavení,

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

přeskupení kompetencí mezi jednotlivými profesemi,
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- Nastavit práci v multidisciplinárních týmech, dávat větší odpovědnost profesionálům s jinou než

s lékařskou profesí,

- Posílení metod individuální sociální práce s uživatelem v jednotlivých životních oblastech,

- Posílit personální zajištění sociálních pracovníků,

- Doporučujeme posílit a nastavit zapojení 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,

- Při užívání omezujícíh prostředků nastavit maximální dobu omezení odpovídající trvání

bezprostředního ohrožení včetně zajištění důstojnosti uživatelů,

- Pravidelná revise individuální medikace uživatelů, včetně individuální edukace, racionalizace

farmakoterapie,

- Vhodněji diferencovat na odděleních složení uživatelů dle závažnosti stavu (akutně

dekompenzovaní vs stabilizovaní uživatelé), věku, typu zdravotního postižení a potřeb uživatelů,

- Do systému vyřizování stížností uživatelů více zapojovat další nezávislé instituce,

- Omezení poskytování péče akutně dekompenzovaných uživatelů v nevyhovujících podmínkách,

- Posílit systém prevence amonitorování špatného zacházení s uživateli,

- Využívat deeskalační techniky při řešení krizových situací, které jsou zmapovány a doplňovány v

krizových (rizikových) plánech,

- Uvolnění režimových opatření na sledovaných odděleních,

- Rozvinutí nefarmakologických přístupů k léčbě duševních onemocnění.

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

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

nižší skóre.

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

překážkami. Jedná se zejména o následující oblasti:

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

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1
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