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Shrnutí

Toto hodnocení bylo realizováno v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky

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

Zaměstnanost, přičemž jako hlavní nástroj je používána sada nástrojů WHO QualityRights Tool Kit.

Psychiatrická Nemocnice v byla otevřena v roce 1889 jako “ústav pro duševně nemocné”. PN v

Opavě je přímo zřizovanou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemocnice je členěna na 6

lůžkových oddělní. K nemocnici patří take detašované pracoviště v které je

zaměřeno na léčbu závislostí. Toto detašované pracoviště nebylo týmem navštíveno. Nemocnice

disponuje 863 lůžky. Areál Nemocnice je tvořen 38 budovami z nichž 19 jsou budovy s jednotlivými

stanicemi lůžkových oddělení a zbylých 19 budov je určeno administrativnímu a technickému zázemí,

rehabilitaci, dennímu stacionáři, kulturnímu domu a v areálu Nemocnice je i škola a dva bytové domy.

V areálu Psychiatrické Nemocnice v take umístěna pobytová sociální služba, která slouží jako

následná služba pro některé pacienty propuštěné z péče Nemocnice také společně s organizací

Fokus provozuje terénní multidisciplinární tým určený pacientům s SMI. Většina budov v areálu

je poměrně stará a jejich stav tomu odpovídá. Plně reknstruován je pouze pavilion 8, ve kterém je

umístěn denní stacionář. V některých dalších budovách pak proběhly dílčí rekonstrukce interiérů,

případně výměny oken. V roce 2017 bylo k léčení přijato 5081 uživatelů z toho pak 428 dětí a

mladistvých. Ve 152 případech bylo přijetí odmítnuto. Propuštěno bylo ve stejném roce 4817 uživatelů

a 159 uživatelů zemřelo. V Psychiatrické nemocnici v bylo ke dni 19.7.2018 86 osob s nařízenou

ochrannou léčbou.Spádovou oblastíNemocnice jeúzemí kraje. Nemocnicemá 802

zaměstnanců při 780 úvazcích.
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Shrnutí výsledků

Téma Stupeň dosažených výsledků
1
(A/F, A/P,A/I, N/I,

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

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

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením – dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň
A/P

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

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

právo na svobodu a osobní bezpečnost (Čl. 12 a

14 ÚPOZP)

Téma 4. Ochranaproti mučení a jinému krutému, A/I
nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

1
A/F= Plně dosažené výsledky; A/P=Částečně dosažené výsledky; A/I=Plnění výsledkůbylo zahájeno;N/I=Nebylo

zahájeno; N/A=Nepoužitelné
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Metodologie

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

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

odbornice na lidská práva.

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

s panam ředitelem a primářem PN o termínu avlastním průběhu návštěvy.

Dopis oznamující návštěvu zaslalo Ministerstvo zdravotnictví. Před návštěvou byl proveden telefonický a

e-mailový kontakt k projednání časovéhoharmonogramu návštěvy a součinnosti, potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 13 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu). Z tohoto

počtu bylo 7 žen a 6 mužů. Dále rozhovory proběhly s 28 zaměstnanci, a to v následující struktuře

pracovních pozic: 1 ředitel, 1 manažer kvality, 1 primář, 1 psychiatr, 5 staničních sester, 8 sester, 2

terapeutické sestry, 2 psychoterapuetické sestry, 1 vedoucí rehabilitace (pracovní, ergoterapie,

fyzioterapie), 1 sociální pracovník, 1 vedoucí sociální pracovník, 1 pracovník v sociálních službách, 1

psycholog avedoucí programu LVS. Proběhlo take obšírné šetření spisu jedné uživatelky, která jev zařízení

opakovaně a dlouhodbě omezována formou kurtování na lůžku. Tým navštívil oddělení 20A, 20B, 18B, 7,

11A, 11B, 5, 17BC, 6 a oddělení rehabilitace (včetně LVS, pracovních terapií atd.)

V Psychiatrické nemocnici v jsme vedli rozhovory s vysokým počtem zaměstnanců z důvodu, že

jsme nakonec navštívili větší počet oddělení, než jsme původně zamýšleli. K tomu nás vedlo zjištění, že

uživatelé jsoumezi odděleními v různých situacích běžně překládáni.Proto nám přišlo nezbytné navštívit

právě ta oddělení, kam překlady často směřují. Velmi podorobně jsme též studovali dokumentaci jedné

pacientky, která je v zařízení opakovaně a dlouhodobě kurtována. Formálně byl tento postup nahlášen,

jak má být, ačkoliv jsme objevili drobné časové rozdíly mezi záznamy zařízení a zprávami od soudu.

Nicméně za důležitější považujeme to, že nejsou zkoušeny jiné způsoby zvádnutí stavu této uživatelky

(medikace dlouhodobě beze změn), která je dlouhodbě (cca. 10 let s krátkými přestávkami) umístěna na

oddělení, které je oficiálně příjmovým oddělením.

Šetření proběhlo ve dnech 18. – 20.7.2018. Hodnotící setkání týmu proběhlo 20.7.2018. 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 týmrozhodl na základě hlasování

po řádné diskusi.
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVO NA PŘIMĚŘENOUŽIVOTNÍ 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 nejsou zrekonstruované řadu let (možná
Budova je v dobrém technickém stavu

nikdy), z venkupůsobí zanedbaným dojmem,
(např. okna nejsou rozbitá, malba se

uvnitř jsou některé oddělení v lepším stavu, je
neloupe ze zdí).

vidět drobné úpravy, některé zjevně z poslední

doby (vymalováno, vyměněná okna…)

1.1.2
Budova je přístupná pro osoby s tělesným

A/I Část budov není vůbec bezbariérová, v části

postižením.
budov jsou výtahy, ale interiéry nejsou příliš

uzpůsobeny (nejsou madla v koupelnách, “lítací”

dvířka na WC atd.)

1.1.3
Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a

A/P V oknech nejsou žaluzie, ani záclony, okna může

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro
otevírat pouze personal. To samozřejmě neplatí

bydlení.
pro všechna oddělení, ale pro většinu

navštívených.

1.1.4 A/I Cvičení podle personálu probíhá jednouročně,

Jsou zavedena opatření na ochranu osob formálně existuje předpis o požární ochraně, na

před zraněním v důsledku požáru. odděleních nejsou signalizace, ani sprinklery, na

oddělení kde jsou pacienti s těžkýmpostižením je

počítáno s evakuací oknem po příjezdu hasičů

1.2 Uživatelé službymají dobré podmínkypro A/I

pohodlnýspánek a dostatek soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli N/I Část ložnic v zařízení je pro 2 – 3 osoby, ale viděli

dostatečný životní prostor a nejsou jsme řadu ložnic pro 7 – 10 osob, navíc některé

přeplněné. ložnice jsou průchozí do dalších pokojů, žádné

soukromí, paravany.

1.2.2
Muži, ženy, děti a starší osoby mají k

A/F

dispozici oddělené místnosti pro spaní.

1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně N/I Na všech navštívených odděleních je určený čas

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou
vstávání a večerky

spát.

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům N/I Ložnice jsou velké, na některýchodděleních

služby dostatek soukromí.
sledovány kamerovým systémem, jsou průchozí…

5



1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.

1.2.6 A/I Na některých odděleních samostatné skříňky pro

Uživatelé služby si mohou ponechat své
každého, někde skříně pro více pacientů, nejsou

osobní věci a mají k dispozici odpovídající
přístupné bez vědomí personálu, skříňku

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. přiděluje lékař na zálkadě chování pacienta (opět

ne všude…), v ložnicích nejsou noční stolky

(téměř nikde), část osobních věcí v “balíčcích,

které se vydávají v určený čas.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/I

požadavky.

1.3.1 N/I Toalety byly zanedbané, špinavé, na jednom
Koupelna a toalety jsou čisté a funkční.

oddělení chyběly prkénka, mísy byly obloženy

prostěradly, nebyl toaletní papír

1.3.2 N/I Nejsou odděleny sprchové kouty, koupelny
Koupelna a toalety poskytují soukromí a

nejsou uzaviratelné, na WC jsou “Westernové
jsou oddělené pro ženy a muže.

lítačky”

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup do A/I Koupání se řídí rozpisem (povinné 1x týdně),

koupelny a na toalety. hygienické potřeby si musí kupovat, některé

koupelny byly zavřené, byly v nich odložené věci,

1.3.4 Je uspokojena také potřeba vyprazdňování A/I dlouhodobě kurtovaná pacinetka absolvovala

a osobní hygieny těch uživatelů služby, hygiene I jednou za 10 dní (dle vyjádření

kteří jsou upoutáni na lůžko nebo mají jiné personálu), často jsou používány pleny, na

tělesné postižení. jednom z oddělenínebylo možné nastavit teplotu

tekoucí vodyve sprchách – byla nastavena fixně.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/I

nezávadnoupitnou vodua oblečení, které

odpovídá jejich potřebám a preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/P Zařízení má zpracovány dietní předpisy, jídla je

k dispozici v dostatečném množství, dostatek, pití je dostupné, strava není příliš

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním pestrá, není v ní mnoho zeleniny.

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 A/I Večeře jsou podávány již v 17:00 (někde o 15
Strava se připravuje a servíruje za

minut později), jídelny slouží všude jako
uspokojivých podmínek a stravovací

společenské místnosti, snížené hodnocení je
prostory jsou kulturně vhodné a odráží

především za oddělení 20 (A i B), kde byly jídelny
stravovací zvyklosti v komunitě.

velmi strohé

1.4.3 A/I Na velké části oddělenínení možné nostit vlastní
Uživatelé služby mohou nosit své vlastní

oblečení, některé uživatelky nemají možnost
oblečení aobuv (denní anoční úbor).

nosit ani vlastní spodní prádlo
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1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, je N/I Erární oblečení není vhodné při různémpočasí

jim poskytnuto oblečení dobré kvality, (nechodí se pak kvůli tomu ven), je opatřené

které odpovídá jejich kulturním logem PNO,oblečení bylo často špinavé (nebo jíž

preferencím a je vhodnépro dané klima.
časem zašlé)

1.5
Uživatelé služby mohou volně

A/I

komunikovat a jejichprávo na soukromí je

respektováno.

1.5.1 A/I Internet byl dostupný pouze v rámci

terapeutických činností (mimo oddělení) v celé

nemocnici jsou údajně 3 PC pro pacienty, telefony

Uživatelé služby mohou svobodně a bez na většině oddělení mohoumít, ale na většině je

cenzury využívat komunikační prostředky, musí na noc odevzdat, wi-fi není, na jednom z

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a oddělení byl určený prostor, kde je možné

internet. telefonovat, na jednom oddělení “kiosek” s

internetem, minimálně na jednom oddělení jsou

telefony zabavovány v rámci kázeňských

opatření.

1.5.2 A/I Na odděleních nebývá prostor, kde mohou

Je respektováno právo uživatelů služby na pacienti telefonovat v soukromí, což je z části

soukromípři komunikaci. dáno dispozicemi oddělení.Někdy chybí

návštěvní místnosti.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/P Tlumočení zajištěno externí firmou, část

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim informací pro pacienty v několika jazycích,

poskytne podporu (např. překladatele), nicméně ne všechny, přímo na oddělení nejsou

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou informace v cizích jazycích dostupné.

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/P Návštěvní doba je pevně stanovena. Individuálně

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na lze domluvit i jindy, ale není to nikde uvedeno.

návštěvy v rozumnou dobu.

1.5.5 N/I Na většině navštívených odděleních není volný

pohyb po areálumožný – pouze se souhlasem,

nebo v doprovodu personálu a to i vsituaci, kdy to
Uživatelé služby se po areálu zařízení

není jednoznačně zdůvodnitelnézdravotním
mohou volně pohybovat.

stavem. Ani stabilizovaní pacienti nemají volný

pohyb, kvůli režimovým opatřením (nikoliv kvůli

zdravotnímu stavu, nebo jejich chování)

1.6
Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a

N/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 N/I Na odděleních je minimální vybavení. V ložnicích

Zařízení disponuje dostatečným jsou pouze lůžka různého stáří, na části oddělení

vybavením, které je pohodlné a v dobrém chybí skříně, na některýchodděleních bylo vidět

stavu. že jsou nově vybavené společenské místnosti

(nová křesla), zaměstnanci tvrdili, že se čeká na
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dodávky nového nábytku.O příjemném prostředí

nemůže být řeč, velmi neodobní, výrazně

institucionální prostředí.

1.6.2 A/I Na oddělení 20A nebyla návštěvnímístnost, na

Dispozice zařízení umožňuje interakci mezi některých odděleních návštěvy probíhají na

uživateli služby, zaměstnanci a chodbách, personalmívá uzavřené místnosti, byť

návštěvníky. na některých navštívených odděleních bývají

dveře do sesternyběžně otevřené.

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/I Ve společenskýchmístnostech jsme viděli pouze

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli TV a občas nějakou stolní hru, sem tamknihy. Na

příležitost účastnit se volnočasových dvou odděleních byly k dispozici pingpongové

aktivit. stoly.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako N/I Takové místnosti jsou k dispozici pouze mimo

prostory, kde uživatelé služby tráví volný oddělení. Jako společenské místnosti většinou

čas. slouží jídelny, nebo take chodby.

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 Nejsou umožněny návštěvy pacientůmezi

Uživatelé služby mohou vzájemně odděleními, velká část oddělení není

komunikovat s ostatními uživateli, včetně koedukovaná, mimo bufet není v zařízení žádný

příslušníků opačného pohlaví. společenský protor, který je volně přístupný všem

pacientům – pouzezahrada.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních N/I Není poskytovánaproaktivní podpora, v několika

požadavků jako např. účast na svatbě nebo případech bylo zjištěno, že pacientům nebylo

pohřbu. umožněno jet na pohřeb/křtiny a tak podobně

1.7.3 A/I Aktivit v zařízení je velmi málo a jejich kapacita je

omezená, nejsoudostupné všem. Účast na

V rámci zařízení a komunity se nabízí řada aktivitách je indikována lékařem, převážně

pravidelných, organizovaných aktivit, které pacientům před propuštěním. V zařízení se občas

jsou obecně i z věkového hlediska vhodné. odehrávají kulturní akce, ale není jichmnoho.

Jsou zde sportoviště, ale neviděli jsme, že by je

někdo využíval.

1.7.4 N/I Nezaznamenali jsme žádné takové možnosti,

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby žádné informace o aktivitách v komunitě

informace o aktivitách v komunitě a (zájmové činnosti atp.) jsme v zařízení neobjevili.

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit. Podpora v účasti na aktivitách v komunitě není

dostupná

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Na většině navštívených oddělení takovámožnost

s účastí na zábavních aktivitách a akcích
není. V zařízení se občas konají koncerty a jiné

mimozařízení a zábavní aktivityz komunity
kulturní akce.

se realizují na půdě zařízení.
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2. PRÁVO NA DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/P Viz tématická oblast

ÚROVNĚ FYZICKÉHO A DUŠEVNÍHO

ZDRAVÍ (ČL. 25 ÚPOZP)

2.1 Zařízení je dostupné každému, kdo A/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 Skóre sníženo z důvodu, že v zařízení setrvává

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani
řada pacientů z důvodu chybějících návazných

v něm nebude setrvávat na základě rasy,
služeb a některá oddělení tak mají spíše charakter

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského
sociální pobytové služby, než nemocničního

vyznání, politického či jiného přesvědčení, zařízení (především 20B, 18B a 7 z těch, které

národního, etnického, domorodého nebo jsme navštívili). Někdy je důvodem setrvání v

sociálního původu, postižení, narození, zařízení take nedostatek finančníchprostředků.

věku nebo jiného postavení.

2.2
Zařízení disponuje kvalifikovanými

A/I

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

voblasti duševního zdraví.

2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/P V zařízení pracuje dostatečně erudovaný personal

dostatečně různorodými dovednostmi z viceméně všech potřebnýchprofesí. Některé

k poskytování poradenství, psychosociální profese ale považujeme za nedostatečně

rehabilitace, informací, vzdělávání a zastoupené. Především adiktologů je málo,

podporyuživatelům služby, jejich rodinám, logoped zcela chybí a ani sociálních pracovníků a

přátelům nebo pečovatelům za účelem ergoterapeutů není dostatečnémnožství, aby

podpory samostatného života a zapojení mohli efektivně pomáhat v začlenění pacientůdo

do komunity. komunity.

2.2.2 A/I Z rozhovorů jak se zaměstannci, tak s pacienty

vyplynulo, že nějaké informace o návazných
Zaměstnanci jsou informováni o

službách dostupné jsou, ale ne všem a ne v
dostupnosti a roli komunitních služeb a

dostatečné míře. Někteří pacineti před
zdrojů za účelem podpory samostatného

propuštěním neměli o návazných službách žádné
života a zapojení do společnosti.

informace (když nepočítáme ambulantní

psychiatry).
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2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/F Kontakty s profesionály jsou dostupné ve velmi

konzultaci u psychiatra nebo jiného slušné míře. Podle rozhovorů tyto kontakty

specializovaného zdravotnického nahrazují pacientům sociální kontakt.

pracovníka.

2.2.4 Zaměstnanci v zařízení jsou proškoleni a A/F

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.

2.2.5 N/I Všude v nemocnici je používána deklarace práv

Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné pacientů z roku 1992, i součástí etického kodexu

informace o právech osob s mentálním je tento zastaralý dokument. V praxi je take

postižením a jsou obeznámeni nedostatečné povědomío právech pacientů

s mezinárodními standardy v oblasti zjevné. Bylo take evidentní, že si personál

lidských práv včetně ÚPOZP. neuvědomuje co všechno se dotýká práv pacientů

a je zásahem do nich.

2.2.6 A/I V zařízení jsou schránky na stížnosti apřipomínky,

na odděleních probíhají komunity, kde mohou

své názory vyjadřovat. Mezi pacinety ale obecně

panuje obava si stěžovat, protože by mohli být

Uživatelé služby jsou informováni o potrestáni. Nemocnice nemá žádný dotazník na

mechanismech, jejichž prostřednictvím spokojenost s péčí, který by pacienti dostávali při

mohou vyjadřovat své názory na propuštění. Setkali jsme sei tvrzením, že k

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a trestům po stížnostech dochází (přeřazení na jiné

mají k nim přístup. oddělení, omezení v přístupu k cigaretám,

vycházkám…). Během naší návštěvy jsme se

setkali s případemkdy byl pacinetovi zabaven

telefon, protože si telefonicky opakovaně

stěžoval řediteli, cožpotvrdil i personal.

2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a A/I

odkazy na podpůrné sítě a další služby

jsou součástí plánu
2

na poskytování

služeb v rámci zotavování řízeného

uživatelem a přispívají k tomu, aby byl

uživatel služby schopen nezávislého

života vespolečnosti.

2.3.1 Každý uživatel služby má komplexní, N/I Individuální plánování v zařízení neprobíhá.

individuální léčebný plán, který zahrnuje Koncept zotavení je téměř neznámým pojmem.

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní,

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

k uzdravení.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Plány nejsou tvořeny, není tedy možné, aby je

odráží jeho volbu a preference v oblasti uživatelé sami řídili. Na některýchodděleních je s

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel
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služby a zaměstnanec zařízení, kteří také uživateli konzultováno, ale nemá to podobu

plánypravidelně revidují a aktualizují. plánu.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Dokunet “dřívevyslovená přání” není využíván.

služby vybízeni, aby si vypracovali Pacienti nejsouvybízeni k tvorbě krizových plánů.

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

(dokument s pokyny pro lékařskou péči),

ve kterém jsou konkretizovány možnosti

léčby a rekonvalescence, které si přejí

nebo nepřejí využít v případě, že by nebyli

schopni své přání v určité budoucí etapě

vyjádřit.

2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/I Aktivity vedoucí ke zlepšování dovedností pro

k psychologickým programům zaměřeným samostatný život jsou v zařízení dostupné, ale

na naplnění jím zvolené společenské role,
zdaleka ne všem. Neřídí se individuálnímplánem,

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností
ale je indikováno lékařem. Na jednom z

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání
navštívených oddělení je běžnou praxí, že

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je pacinety učí dávkovat si léky. Jako největší

nastaven podle léčebného plánu dané problém vnímáme dostupnost těchto programů.

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovedností nutnýchpro samostatný život a

péči o sebe sama.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/I Na jednom z navštívenýchoddělení (17BC)

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo probíhají pravidelná sezení s rodinnými

k udržování kontaktu s členy své sítě pro příslušníky. Jinde jsme ale žádnou takovu praxi

usnadnění samostatného života v nezaznamenali. Na některýchoddělení naopak

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při personál ani nevěděli, že za konkrétním

navazování kontaktu uživatelů služby pacinetem rodina jezdí. I z náhodně zkoumaných

s rodinou apřáteli, a to v souladu s přáním stížností vyplývá, že komunikace s rodinami

uživatelů služby. pacinetů prakticky nefunguje.

2.3.6 A/I Zařízení podává s pacienty žádosti do pobytových

Zařízení poskytuje uživatelů služby vazbu sociálních služeb,mají navázanou spolupráci s

na obecný systém zdravotní péče, další komunitními službami v regionu, pomáhají

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, pacientům najít návaznou zdravotní péči, jako

jako je například sekundární péče, a služby ambulantní psychiatry. Z rozhovorů s pacinety

v rámci přirozené komunity, jako například bylo zjištěno, že povědomí o návazných

příspěvky, bydlení, pracovní agentury, komunitních službách je slabší. Potíž je také s

centradenní péče aasistovanou rezidenční hledáním návzné péče pro osoby s ochrannou

péči. léčbou. Ve chvíli kdy se personálu nedaří najít

návaznou službu, často na řešení rezignuje.

2.4
Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově

A/P

dostupnáa užívaná řádným způsobem.

3
Tzv. Dříve vyslovená přání (dokument s pokyny pro lékařskou péči) je písemný dokument, v němž si člověk může

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

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

osoba nepřeje podstoupit, čímž se zajistí, že nebude muset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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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 A/P Pacienti se někdy zdáli být výrazně tlumeni, v

záznamech o vnitřních auditech bylo několikrát

Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické zmíněné, že změnav medikaci nebyla

diagnóze uživatelů služby a je pravidelně zdůvodněna. I z našeho zkoumání vyplynulo, že v

revidována. dokumentaci (epikrýzách)není medikace úplně

dostatečně dokumentována a hodnocen její

účinek.

2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/I Z rozhovoru s pacinety vyplynulo, že velká část

léku, který je jim nabízen, a o jeho pacinetů neví jakou medikaci užívá.

případnýchvedlejších účincích.

2.4.5 A/P Psychoterapie individuální I skupinová,
Uživatelé služby jsou informováni o

psychoedukace, nebo například trénik
možnostech léčby, které jsou dostupnou

kognitivních funkcí jsou v zařízení dostupné. Opět
alternativou medikace nebo ji mohou

ale nejsou dostupné úplně všem pacinetům a o
doplňovat, jako napříkladpsychoterapie.

jejich indikaci rozhoduje lékař.

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

příjmudo zařízení a také pravidelněběhem

pobytu.

2.5.2
Uživatelům je v zařízení, nebo na

A/F

doporučení imimo 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 postuputato služba včaszajištěna

jinde.

2.5.4 A/I Neprobíhá systematicky. Není tu protikuřácká

poradna. Probíhá spíš individuálně a také formou
V zařízení pravidelně probíhá zdravotní

omezování (např. limitováním vydávaných
osvětaa propagace.

cigaret). Na nějaké letáky s informacemi tohoto

typu jsme také na odděleních nenarazili.
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2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o N/I Téma sexuality bývá někdy tabuizováno, vztahy

záležitostech týkajících se reprodukce a nejsou podporovány, chybí soukromí, edukace

plánovaného rodičovství. neprobíhá. Probíhá pouze aplikace antikoncepce.

2.5.6 Službyv oblasti obecné a reprodukční A/F

medicínyse uživateli poskytují na základě

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

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

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍBEZPEČNOST (ČL. 12 A14 ÚPOZP)

3.1
Preferenceuživatelů službyohledněmísta

N/I

a formy léčbymají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem N/I Volba pacientů o místě poskytování služby není

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim přítomna, což je dáno spádovostí anedostatkem

budou služby zprostředkovány. dalších služeb.

3.1.2 Je vynakládáno veškeré úsilí na to, abybylo A/I Toto úsilí není směřovánoke všem pacientům,

zajištěno, že uživatelé služby budou moci Kapacity nácvikových aktivit nejsoudostatečné.

žít ve své komunitě.
4

3.1.3 Preference uživatelů služeb jsou základem N/I Preference uživatelů nejsou v jejich plánech

všech rozhodnutí, pokud jde o plán jejich zohledňovány. Plán se řídí především názorem

léčby a rekonvalescence. personálu.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/I

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

3.2.1 A/P Informace o léčbě nejsouvždy zcela srozumitelné
Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a

a uzpůsobené kapacitě pacinetů. Informovaný
informovanémsouhlasu uživatelů služby.

souhlas je velmi strohý.

3.2.2
Zaměstnanci při poskytování léčby

N/I Tento princip není uplatňován

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

služby.

3.2.3 A/I Ve chvíli, kdymá pacient opatrovníka,

informovaný souhlas podepisuje opatrovník, což

vnímáme jako problematické. I v těchcto
Uživatelé služby mají právo léčbu

případech by měla být snaha získat souhlas i od
odmítnout.

pacienta. Od toho se odvíjímožnost podepsat

revers. Toto je ovšemobecně legislativní

problém.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/F

nebo zadržuje osobu bez jejího

4
Kritérium 3.1.2 platí pouze pro lůžková zařízení; všechna ostatní kritéria uvedená ve Standardu 3.1 platí pro

lůžková i ambulantní zařízení.
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svobodnéhoa informovaného souhlasu, se

zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnému orgánu.

3.2.5 A/I Formálně informováni jsou, ale prakticky ale
Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo

nemají informaci jak postupovat, není jim v
drženy, aniž by k tomu daly informovaný

tomto směru nabízena právní podpora. Odvolání
souhlas, jsou informovány, jak se proti

se podle našich zjištění děje jen ve vemi
léčbě nebo držení odvolat.

výjimečných případech.

3.2.6 Zařízení podporuje, abyosoby, které se léčí N/I Právní pomoc není dostupná, není zde iniciativa

nebo jsou zadržovány bez informovaného personálu. Právník zařízeníobčas (z vlastní

souhlasu, získaly přístup k postu odvolání a ochoty) pomáhá pacientům s právním

právnímu zastoupení. poradenstvím ve věciexekucí atp.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji A/I

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1 A/I Personál se k pacientůmv naprosté většině chová
Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají

přátelsky. Bylale zaznamenán stigmatizující jazyk
s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost

(mentál…). Přístup personálu je výrazně
rozumět informacím, rozhodovat a volit.

paternalistický, někdyaž infantilizující.

3.3.2 A/I Informace o právech pacientů jsou součástí

dokumentů připříjmu, je ověřováno jejich
O právech uživatelů služby jsou

pochopení. Je to ale do značné miry formální věc.
poskytovány jasné a srozumitelné

Práva pacientů jsou vždy vyvěšena na odděleních,
informace v písemné i ústní formě.

ale všude jsme viděli dokument z roku 1992, tedy

neaktuální záležitost.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/I Z rozhovorů s pacienty vyplývalo, že většina

a srozumitelné informace o hodnocení, nezná svou diagnosu, většina nevěděla, jaké

diagnóze, možnostech léčby a užívají léky, jaké jsoumožnosti léčby. Neexistuje

rekonvalescence, a to ve formě, které
písemná a srozumitelná forma předávání těchto

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili
inforací pacientům.

svobodné a informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc A/I Podporovatelé mají do zařízení přístup, ale

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o
obecně není využívání podpůrců příliš využíváno a

osobních, právních, finančních či jiných
ze strany personálu jsme nezaznamenali podporu

záležitostech určit dle své vlastní volby
k tomu, aby si pacienti podpůrce zvolili.

osobu, která jim bude poskytovat podporu

a se kterou se budou moci poradit, anebo

síť osob, a zaměstnanci zařízení budou tyto

vybrané osoby respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc N/A Nebylo možno nijak ověřit. Rozhodnutí formálně

nominované osoby poskytující podporu jmenovaných opatrovníků respektována jsou, což

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí ale vyplývá ze zákona.

podporovanéhouživatele služby.
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3.3.6 Podporované rozhodování je převládajícím N/I Podporované rozhodovánínení využívaným

modelem; proces náhradního rozhodování modelem. Funguje paternalistický přístup. Řada

není uplatňován. pacientů je fakticky zbavena svéprávnosti.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/I Tento typ podpory není zařízením

poskytující podporu nebo síť osob a chce zprostředkováván.

takovou osobu jmenovat, zařízení mu

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 Formálně ano. V praxi to ale není běžné a u

pacientů s omezenou svéprávností je to silně
Uživatelé služby mají přístup k informacím

problematické a to nehledě na to v čem je
uvedenýmv jejich zdravotní dokumentaci.

dotyčný omezen. Pacienti se kterými jsme

hovořili o této možnosti často vůbec nevěděli.

3.4.3 Informace o uživatelích služby jsou vedeny A/F

jakodůvěrné.

3.4.4 Uživatelé služebmohou bez cenzury do své N/I Nikde takové právonení deklarované. Vzhledem

zdravotnísložky přidat písemné informace, k tomu nad touto možností námi zpovídaní

názory akomentáře. pacienti nikdy neuvažovali.

4. OCHRANAPROTI MUČENÍ A JINÉMU A/I Viz tématická oblast

KRUTÉMU,NELIDSKÉMU NEBO

PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANAPŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A16

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 Personál jedná s pacienty většinou slušně, při

rozhovorech s pacinety jsme zaznamenali

Personál zachází s uživateli služby lidsky, ojedinělé stížnosti na chování některýchčlenů

důstojně a s úctou. personálu. Zaznamenán stigmatizující jazyk,

infantilizaci… Zanamenili jsme i hrubé chování při

zvedání pacientky z židle.

4.1.2 A/I Byly zjištěny tresty typu přesunna jiné oddělení,
Žádný uživatel služby není vystaven

omezování kurtováním, odpírání cigaret,
slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo

omezování vycházek. Tyto věci jsou
duševnímu týrání.

zdůvodňovány režimem oddělení.
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4.1.3 A/P Takové jednání nebylo zaznamenáno, ale
Žádný uživatel služby není vystaven

Nemocnice nemá k tomuto vytvořené adekvátní
fyzickému nebo citovému zanedbávání.

kontrolní mechanismy.

4.1.4 A/P Mezi stížnostmi jsme obejvili stížnost na slovní
Byla přijata náležitá opatření, aby

napadení ze strany spolupacientů. Opatření ani
nedocházelo k žádnému týrání.

na základě přijaté stížnosti nebyla učiněna,

stížnost bagatelizována (P2018/00002).

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/I Systém vyřizování stížností v takovýchto

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si případech není vyhovujícím způsobem řešení.

přejí. Externí právní pomoc není aktivně nabízena

4.2 K řešení případných krizí se použijí N/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 N/I Omezování pomocí kurtování je využíváno ve

značné míře. Z rozhovorů zjištěno, že bývají

pacineti zamykáni na pokoji (bez hlášení).

Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace Kurtování je hlášeno dle pravidel. Omezovací

neboomezováni v pohybu. prostředky používány i u dětí a mladistvých.

Zaznamenán případ dlouhodobého omezování

(několikaletého) s minimum přerušení a s

minimální snahou hledat jiné řešení situace.

4.2.2
Zařízení uplatňuje alternativní řešení místo

N/I Výcvik deeskalace personal nemá, tato technika

izolace nebo omezení a zaměstnanci jsou není využívána.

vyškoleni v technikách deeskalace při

řešení krizí a v rámci prevence zranění

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3
Vyhodnocení deeskalace se provádí ve

N/I Individuální krizové plány nejsou využívány.

spolupráci s dotčeným uživatelem služby

s cílem určit spouštěče a faktory, které

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Není využíváno.Viz. výše.

stanovené dotčeným uživatelem služby

jsou k dispozici v případě krize a jsou

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se A/F

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se

řediteli zařízení a také příslušnému

externímuorgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, A/P

psychochirurgie a jiné léčebné výkony,

které mohou mít trvalé nebo nezvratné

následky, a to bez ohledu na to, zda jsou
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prováděny vdaném 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

poskytovánaelektrokonvulzivní terapie.

4.3.2
K dispozici jsou jasné a podložené klinické

A/F

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny se

dodržují.

4.3.3
Elektrokonvulzivní terapie není nikdy

A/F

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie a myorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/I Dle vyjádření lékaře vykonávajícího ECT za

nezletilých osob. posledních 5 let cca. 10 pacientů (věk16-17 let)

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky A/F

se neprovádí bez svobodného a

informovanéhosouhlasu uživatele služby a

nezávislého schválení ze strany odborné

komise.

4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby A/F

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4
Žádný uživatel službynesmí být podroben

N/A V zařízení probíhají pouze observační a

lékařským nebo vědeckým pokusům, aniž dotazníkové výzkumy.

by k tomu dal/a svůj souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí N/A

výhradně na základě svobodného a

informovanéhosouhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A

výsady, vyrovnání nebo odměna za

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3 Lékařské nebo vědecké pokusy se N/A

neprovádí, pokudmohou být pro uživatele

služby škodlivé nebonebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A

schvaluje nezávislou etickou komisí.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/I

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.
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4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o N/I Informace o podání stížností a podnětů k

postupech založených na důvěrné bázi pro vnějšímu orgánu nejsou pacientům dostupné.

podávání odvolání a stížností u vnějšího,

nezávislého právního orgánu ve věci

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení

pohybu, přijetí nebo léčení bez

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

4.5.2 Uživatelé služby jsou chráněni před N/I Stížnosti jsou řešeny interně.Pacineti uvádějí, že

negativními dopady, které mohou mají starch si stěžovat a uváděli případy,kdy to

vyplynout z jimi podaných stížností. pro ně mělo negativní dopad.

4.5.3 A/I Do zařízení chodí ustanovení advokáti. Mohou se
Uživatelé služby mají přístup k právním

setkávat na návštěvních místnostech (které ale
zástupcům a mohou se s nimi setkávat

bývají monitorovány kamerami). Nabídka právní
mezi čtyřma očima.

pomoci ze strany zařízení není zajištěna.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním N/I Chybí informace, kontakty… viz výše.

zástupcům, kteří je informují o jejich

právech, mohou s nimi probrat problémy a

získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5
Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo

N/A Takový případ nebyl zjištěn.

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata

disciplinární a/nebo právní opatření.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/P Zařízení je monitorováno úřadem veřejného

s cílem předcházet špatnému zacházení
ochránce práv.

s uživateli služby.

5. PRÁVO NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT ANA N/I Viz tématická oblast

ZAPOJENÍ DO 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 Sociální pracovnicepacienty informují, ale jedná

se praktickyo základníporadenství.

Individualizovaná sociální práce zde není příliš
Zaměstnanci uživatele služby informují o

využívána, což jedáno i kapacitou sociálních
možnostech bydlení a finančních zdrojích.

pracovníků a jejich administrativní zátěží. Při

rozhoverech s pacienty se ukázalo, že jim tyto

informace někdy chybí.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při A/I Podávají žádosti do návazných pobytových

získání a udržení bezpečného, finančně služeb. Jinak viz předchozí bod.

dostupnéhoa slušného bydlení.
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5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F

získat finanční zdroje nezbytné pro život v

komunitě.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke N/I

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 N/I Žádné informace o možnosti pracovního

uplatnění nebyly na navštívených odděleních

dostupné. Je samozřejmě nutné uznat, že část

pacientů tento typ služeb reálně nemůže využít,
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

což ale vede k tomu, že tyto informace nejsou
informace o vzdělávání a pracovních

dostupné ani těm pacientům u nichž by takové
příležitostech v komunitě.

uplatnění připadalo do úvahy. Zde se opět

ukazuje chybějící individuální přístup a také

nevhodnost umísťování pacientů s různými Dg. na

jedno oddělení/stanici.

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

s přístupem k příležitostem na vzdělávání,

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 N/I Viz předchozí komentáře, pracovní terapie není

Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby nijak navázána na plán pacientů po ukončení

v profesním rozvoji a v získání placených léčby (např. návrat do práce). Zde se opět ukazuje

pracovních příležitostí. problem s neexistujícím individuálním

plánováním.

5.3
Podporuje se právo uživatelů služby

N/I

účastnit se politického a veřejného života

aprávo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Během rozhovoru s pacienty I personálem se

informace, které jsou nutné k tomu, aby se ukázalo, že takové inforace nejsouaktivně

mohli plně zapojit do politického a
nabízeny.

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 A/I Několika pacientům nebylo umožněno účastnit se

voleb z rozhodnutí lékaře. Proto je skóre takto
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby

sníženo. Mobilní volební urny jsou v zařízení
s uplatňováním jejich hlasovacíhopráva.

dostupné. Volit v obecních volbách není prakticky

možné.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Zapojování se do spolků, politickckých strana

se zapojením do činností politických, podbně není nijak podporováno.

náboženských, sociálních organizací,

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.
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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 Do zařízení dochází duchovní, ale aktivitymimo

informace o dostupných možnostech
zařízení nejsoupodporovány.

zapojení do sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

N/I Žádná forma pomoci s účastí na společensckých

s účastí ve společenských a volnočasových
aktivitách v komunitě nebyla zjištěna.

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Viz. předchozí komentář.

s účastí v kulturních a náboženských

aktivitách dle jejich volby.
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Diskuse

Kontext instituce

• Jak dobře je instituce začleněnado místní komunity a jejích zařízení

• Instituce se nachází ve statutárním městě Většina zaměstnanců je z místního regionu.

Nemocnice je velkým zaměstnavatelem, ale nikoliv dominantním.

• V těsném sousedství instituce se nachází Všeobecná Nemocnice

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

• Statutární město je samo o sobě centrem, spojení s okolím je tedy dobré. S krajským

městem je spojení take kvalitní (30-45 minut vlakem, nebo autobusem, dostupnost

hromadné dopravy minimálně jednou za hodinu po celý den).

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

lokality nebo zvenčí

• Naprostou většinu pacientů zařízení tvoří obyvatelé kraje (kolem 90%) a

kraje (asi 3%) Počty pacientů z dalších krajů jsou minimální.

• Poskytuje instituce klinické a podpůrné služby, které jsou specifické propotřeby různých skupin obyvatel

(např. děti, starší lidé, lidé s mentálnímpostižením, osoby s demencí, osoby s tělesným postižením)

• Instituce poskytuje služby všem věkovým skupinám – má dětské i gerontopsychiatrické

oddělení, služby jsou poskytovány osobám s jakokoliv psychiatrickou diagnosou včetně

mentálních retardací. Překážkou přijetí není ani tělěsný handicap, byť ne všechna oddělení

jsou bezbariérováa jejich vnitřní dispozice není vždy ideální.

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

kratším termínu nebo zda je to posledníbod v pečovatelskécestě)

• Průměrná délka hospitalizace se v posledních dvou letech pohybujeokolo 65 dní.

• Zařízení funguje jak jako akutní, tak dlouhodobé. Posledním bodem cesty by pro většinu

pacientů být nemělo, ale některá oddělení tuto funkci plní (především gerontopsychiatrická

oddělení a některá uzavřená oddělenípro chronické pacinety).

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

• Nemocnice je v region velkým ale nikoliv dominantním zaměstnavatelem.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Instituce se zapojuje do deinstitucionalizačních aktivit. Aktivně komunikuje s Krajským

úřadem kraje, zaměstnanci instituce jsou zapojeni do komunitního

plánování a mají navázány vztahy s poskytovately návazných sociálních služeb, byť podle

rozhovorů se zaměstnanci není jejich kapacita dostačující. Především pak pobytových služeb
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pro osoby s vážným postižením a s potřebou vysoké miry podpory (nejčastěji pak u osob s

mentálním postižením v kombinaci s duševním onemoněním). Instituce take zřídila

pobytovou sociální službu, která má sice malou kapacitu, ale rozhodně se dá považovat za

krok k deinstitucionalizaci a k zapojení pacientů do běžného života. Stejně tak je potřeba

ocenit založení terénního multidiscilinárního týmu společně s organizací Fokus

Proces hodnocení

Hodnocení proběhlo ve dnech 18 – 20. 7. 2018. Během návštěvy jsme měli možnost navštívit

stanice 20A, 20B, 18B, 7, 11A, 11B, 5, 17BC, 6, rehabilitační oddělení a také atelier a “oddělení Léčebné

výuky samostatnosti”. Navštívili jsme i výše zmíněnou pobytovou sociální službu. Absolvovali jsme

prohlídku celéhoareálu a pak podrbnou prohlídku výše zmíněných stanic. Měli jsme zdemožnost hovořit

jak s personálem, tak s pacienty (konkrétní čísla viz. výše) a prostudovat si požadované dokumenty, jako

vnitřní směrnice, statistické výstupy, nahlédnout do dokumentace, záznamů stížností, používání

omezovacích prostředků atd. Bohužel se nám nepodařilo hovořit s příbuznými pacientů. Ochutnali jsme

take jídlo určené pacientům a to různé nabízené diety. Ze strany Psychiatrické Nemocnice nám byla

poskytnuta požadovaná součinnost.

Tematické domény

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

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

Psychiatrická nemocnice Opava je složena z pavilonů, z nichž některé prošly částečnou rekonstrukcí

týkající se fasády a oken. Na většině z nich ale není známka jakéhokoli zasáhu, který by vedl ke zlepšení

vnějšího dojmu. Zdi jsou oprýskané, rozpadávající se, stejně tak i mnoho okenních rámů. Nicméně arál

poskytuje příjemné prostředí, pokud klienti mohou trávit část dne venku. Park se zdá udržovaný, k

dispozici jsou i sportovní hřiště.Bohužel během naší návštěvy jsme nezaznamenali nahřištích žádný pohyb,

takže sinejsme jisti jejich využitím.

Observace vnitřních prostor navštívených oddělení následné péče byla náročná. Prostředí, ve kterém

uživatelé žijí, je naprosto nevyhovující. Pokoje jsou holé, přiznáváme, že některé sice vypadaly nově

vymalované, vybavené pouze postelemi.Některé pokoje byly dokonce průchozí. Nikdenebyly nočnístolky,

nebo skříně, kde by uživatelé mohli mít své osobní věci. Uzamykatelné skříňky byly pouze na některých

stanicích a uživatel si tuto výsadu musel “zasloužit”, nebylo automatické, že by mu byla přidělena. Tyto

skříňky byly ve společnémprostoru na chodbě, který sloužil i jako společenská místnost a návštěvna. Byl

sem vtlačen i ping pongový stůl, který některým pacientům poskytoval jedinou aktivní zábavu (stoly

nebyly na všech stanicích, pouze naněkterých). Na jiných stanicích měli své tzv. osobní balíčky, které byly

uschovány ve skříni, kteroumohl odemykatpouze personál, takže přístup k osobním věcembyl omezený.
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Převážná většina uživatelůměla jednotnénemocniční oblečení. Důvodembylo, že seo své prádlo neumějí

sami postarat, případně, že jsou přísné hygienické nároky na to, jak, kde av jakých podmínkách si mohou

své věci přeprat.Údajně jeproblém pořídit pračku, která by byla klientům k dispozici –vedení nemocnice

to vysvětlovalo tím, že to nedovolí místní hygienická správa. Samozřejmě, že ústavní prádlo je staré,

obnošené, velikostně nevyhovující, ale lze ho jednoduše vyměnit za čisté. Klienti ani nemají osobní ručník

a několik zubních kartáčků v koupelně budilo podezření, že si s nimi zuby čistívíce méně všichni, což také

vyplynulo z rozhovorů s uživateli. Stav a vybavení koupelen bylo velmistrohé , sprchový kout se závěsem

jsme nezaznamenali. Soukromí na osobní hygienu nebylo téměř žádné. Stav toalet byl naprosto

katastrofální. Dveře byly dvoukřídlé, poloviční výšky, takže uživatelé byli při své potřebě v podstatě vidět.

Záchodová prkýnka nebyla nikde, údajně je pacienti hned zničí. Na stanici 20B byly kolem záchodových

míst na zemi prostěradla, že prý mísy protékají a uživatelé neudrží čistotu. Dle slov sestry jsou prý před

rekonstrukcí. Zápach byl také značný.

Stravu bychom hodnotili velmikladně, i ze strany uživatelů jsem slyšela chválu. Jídlo bylo chutné,množství

dostatečné.Dietní jídla byla také k dispozici. Nastanici 20A siuživatelé mohli objednat i jídloz venku,např.

pizzu, pokud jim toumožňovaly jejich finance.

Všechny navštívené stanice byly režimové. Striktní program byl pro všechny stejný bez ohledu na míru

potřebné péče. Systém vycházek podléhal jasné struktuře, kdy se uživatel postupně, podle úspěšnosti

léčby, mohl vypracovat až na “dovolenky”, což jsou víkendové propustky. Bohužel i dobře zaléčení

uživatelé nemohli po večeři (cca v 17:00) ven do areálu, aby si odpočinuli od psychicky velmi náročného

prostředí.

Na některých stanicích funguje program LVS (léčba vedená k samostatnosti), kdy uživatel může využívat

prostory určené pro různé rukodělné dílny, kuchyňku nebopračku. U jednoho konkrétního příkladu mohl

uživatel čtyřikrát týdně do šicí dílny (2x týdně na 1 hodinu a 2x týdně na 2 hodiny), předpokládáme, že

toto bylo maximum, čeho šlo dosáhnout.

Příklad programu jiného (lépe zaléčeného) uživatele: 1x týdně procvičování paměti, 1x týdně LVS dílny,

každé ráno služby (tzv. aktivačka), někdy probíhající i venku, vycházka po areálu každý den 9:00 – 10:00,

dopoledne stolní hry, někdy posezení s psychologem (nezjistili jsme, jak často).

Každý pátek prý probíhá skupinová terapie.

Prostory pro návštěvy byly velmi omezené, málokde byla uzavíratelná místnost, spíše takový kout nebo

prostor na chodbě. Někde k tomuto účelu sloužila jídelna.

Přesto všechno uživatelé hodnotili přístup personálupřevážně velmi kladně,sestry jsou hodnéa přívětivé.

Pouze v jednom případě jsme slyšeli, že sestra byla proti uživateli zaujatá a to na stanici 17A a jeden z

uživatelů na 20B si stěžoval na přístup jednoho z ošetřovatelů.

Na závěr bychom chtěli říct, že naprosto chápeme situaci, kdy je nedostatek financí na zlepšení

technického zázemí a nedostatek personálu. Nicméně i tak by bylo možné některé věci nebo přístupy

zlepšit. Například, aby stejnému režimunepodléhali všichni uživatelé. Jejich složení je velmi nesourodé –

mentálně retardovaní, trpící psychickou poruchou, věková rozdílnost, různá fáze léčby, atd. Z toho usuzuji,

že individuálnější přístup bybyl přínosem.
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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 na

sledovaných odděleních u uživatelů, kteří jsou hospitalizováni dlouhodobě. Nejsou používány komplexní

individuální léčebné plány včetně krizových, systematicky se nepracuje s přáními uživatele, chybí

efektivnější multidisciplinární pojetí práce ve smyslu sdílení, zaměstnanci mají minimální povědomí o

„recovery“ pojetí a vedení instituce neprosazuje implemenataci těchto principů.

Ocenili jsme vytvoření programu LVS, který připravuje uživatele k samostatnému životu, avšak jeho

dostupnost pro dlouhodobě léčené byla omezena. Tito uživatelé zároveň neměli dostatečné povědomí o

spektru služebmimozařízení, cožv důsledku vedek tomu, že nemají dostatekmožností, jak sepřipravovat

na samostatný život v komunitě.

Vedení léčebny, zaměstnanci i náš tým jsme se shodovali na faktu, že poměrně významná část uživatelů

je ze zdravotního hlediska dobře kompenzovaná a je dlouhodobě umístěna v zařízení pro nedostatek

finančních prostředků, kterými by uživatelé disponovali, a pro chybění návazných služeb. I tito uživatelé

však podléhali některým rigidním režimovým opatřením, které z našeho pohledu léčebný efekt nemají a

spíše způsobují rozvoj hospitalismu u těchto uživatelů. S touto situací koresponduje fakt, že zaměstnanci

mají nízké povědomí o ÚPOZP a jejich přístup je pak více pro personál praktický než lidskoprávní. Dále

v tomto kontextu je třeba zmínit naše zjištění, že uživatelé mají minimální možnost vyjadřovat své názory

na poskytování služeb a byly zaznamenány i případy, kdy tyto tendence vedly k potrestání uživatele ze

strany ošetřujícíhopersonálu.

Psychofarmakologická léčba je na dobré úrovni z hlediska dostupnosti a možnosti užívání moderních

preparátů. Deficit v této oblasti spatřujeme především v nedostatečném souhrnném zdokumentování a

nedostatečné individuální edukaci uživatelů. Nefarmakologické přístupy jako psychoedukace a

psychoterapie byly též prouživatele dostupné, i kdyžne všem. Další pozitivní hodnocení patří pracovníkům

instituce za vytvoření terénního týmu anemocnice má též vlastní psychiatrickou ambulanci.

Překvapilo nás poměrněčasté užívání ECT a používání ECT u dospívajících pacientů. Z technických důvodů

nebylo možné prozkoumat, zda jsou indikace adekvátní a kolik pacientů mělo vitální indikaci.

Z hlediska somatické péče je dobře ošetřena problematika specializované péče akutních obtíží a

screeningových vyšetření, zařízení má též vlastní rehabilitační oddělení. Nefunguje však systematická

osvěta a programyzaměřené na zdravý životní styl (kouření, nadváha) a reprodukční zdraví.

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

ÚPOZP)

Preference uživatelů v zásadě nejsou při rozhodování o formě a místě léčby brány v potaz, uživatelé často

nejsou ani dostatečně informováni o důvodech a dostupných způsobech léčby, stejně tak jako důvodech

vybraného postupu léčby. Přestože se uživatelé účastní pravidelných vizit a pohovorů s lékaři, léčba i

režimová opatření (užívání skříněk na osobní věci, telefonů, používání vlastního oblečení) jsou dle

rozhovorů s personálem i uživateli výlučným rozhodnutím lékaře. Přestože má zařízení formulář dříve
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vysloveného přání, tento institut se v zásadě nevyužívá a personál ani uživatelé nejsou o možnosti jeho

využívání informováni.

Uživatelům zařízení pro efektivní zapojení do rozhodování o léčbě neboo životě v zařízení chybí dostatek

informací. Zařízení nemá easy-to-read materiály informující pacienty o základních parametrech léčby,

jejich právech, postupech při stížnostech, nebo o životě v zařízení. Pokud jsou tyto informace pacientům

poskytovány ústně, při verifikace během rozhovorů s uživateli vyplynulo, že si tyto informace nepamatují.

Informace jim nejsou poskytovány písemně, protože uživatelé nemají umožněno u sebe mít osobní věci,

neměli by si tedy materiály kde uchovat. Nástěnky na odděleních neobsahují aktuální a praktické

informace týkající se práv pacientů a způsobů jejich realizace. Na některých místech jsou vyvěšeny

informace týkající se práv duševně postižených osob, která jsou velmi neaktuální. Personál ani pacienti

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

postižením.

Velmi velká část pacientů je omezena ve svéprávnosti, z analýzy dokumentace i informace právníka

zařízení vyplývá, že poměrně velká část z nich je fakticky svéprávnosti zbavena; pacienti jsou omezeni ve

svéprávnosti ve všech oblastech právního jednání, kromě běžných denních úkonů. Přestože některá

rozhodnutí jsou zjevně nezákonná, pacienti se protinim téměř nikdy neodvolávají. Nejsouo tétomožnosti

informováni, ze strany zařízení jim není v této oblasti poskytnuta podpora, není zajištěn efektivní přístup

k právnímu poradenství. Podporované rozhodnutí se prakticky nevyužívá, personál nemocnice si není

vědom o existence takové možnosti.

Stejný problém se týká rovněž možnosti pacientů opustit zařízení. Velká část pacientů je hospitalizována

nedobrovolně, na základě rozhodnutí soudu, nebo na základě informovaného souhlasu opatrovníka.

Pacienti ale nejsou informováni o možnosti se právně proti takovému umístění bránit, není

zprostředkováno právní poradenství. Ostatní pacienti mají teoreticky právo odmítnout léčbu, ale z

rozhovorů s pacienty i personálem vyplývá, že často zůstávají z důvodu nedostatku alternativ, zejména

stabilního bydlení nebo sociálních služeb. V zařízení je proto množství pacientů, kteří zde nejsou kvůli

léčbě, ale z důvodu rizika bezdomovectví nebo nedostatku podpory.

Residenti mají vytvořeny osobní složky a zařízení osobní informace pacientů pečlivě hlídá; pacienti si však

nejsou vědomi o možnosti do složek nahlížet, případně vyžadovat doplnění informací. Pacientům, kteří

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

ustanovit osobu, která může do dokumentace nahlédnout.

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

.

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

tak případy, kdy se personál o uživatelích a vůči nim vyjadřoval stigmatizujícím, infantilizujícím až

urážlivým jazykem. Samotné materiální podmínky zařízení podle našeho názoru lze označit za ponižující

až nelidské. Způsob provádění osobní hygieny, absolutní absence soukromí na toaletách i na pokojích

neumožňuje důstojný život v zařízení. Na některých odděleních byl průměrný prostor pro uživatele v

ložnicích nižší, než standard ve věznicích (4m2 obytného prostoru na jednoho vězně v případech

hromadného systému ubytování; viz Standard CPT k velikosti ubytovací plochy na jednoho vězně
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ve vězeňském zařízení, CPT/Inf (2015) 44). Podobně lze označit i způsob omezování rozvoje osobních a

intimních vztahů.Tyto nejsou v zařízení podporovány, zaznamenaly jsme případ jejich přímého omezování.

Lze ocenit, že zařízení v polovině roku 2017 úplně přestalo používat síťová lůžka. Přesto jsou však

omezovací prostředky (zejména kurtování a izolace) používány ve velmi hojné míře (jedná se přibližně o

1300 záznamů použití za kalendářní rok). V některých případech jsme z rozhovorů s uživateli zjistili, že

izolace jsou používány i neformálně (bezzáznamu), a tedy v rozporuse zákonem.Byli jsme svědky fakticky

permanentní izolace pacientky, která byla zamčená na svém pokoji pouze s telefonem. Z důvodu údajně

neovladatelné agresivity se neúčastnila společného programu s ostatními. Zamčení pacientky na pokoji

však podle informací od personálunení vedeno jako izolace.

Byli jsme rovněž svědky šokujícího používání omezení formou kurtování pacientky, která je v ústavní péči

již od svého dětství. Podle informací personálu je pacientka kurtována již dvanáct let v podstatě bez

přerušení; kurtování je přerušeno jen jednou za 3-4 dny z důvodu provádění osobní hygieny. Pacientka je

přebalována i krmena v kurtech, nemá kontakt s ostatními pacientkami. Personál dle vlastních slov nikdy

nevyzkoušel alternativní techniky zvládání ataků agresivity pacientky. Z informací od personálu vyplynulo,

že pacientka si toto omezení přeje z důvodu vlastní ochrany; omezení je však vedeno jako nedobrovolné

a jsou k němu pravidelně získávána soudní rozhodnutí. Soud za účelemsvého rozhodnutí pacientku nikdy

neshlédl ani nevyslechl. Domnívámese, že takovouto formu zacházení je nutné kvalifikovat jakomučení,

v lepším případě jako nelidské zacházení. Silně proto doporučujeme zařízení učinit okamžité kroky k

ukončení omezení pacientky.

Z rozhovorů s personálem rovněž vyplynulo, že omezovací prostředky, včetně kurtování, jsou používány

často rovněž vůči nezletilým. Nezaznamenali jsme situaci, kdy by si uživatelé na použití omezovacích

prostředků stěžovali či využili jiné právní cesty; uživatelé, se kterými jsme hovořili, si nebyli možnosti

právní obrany vědomi a nevěděli, kde by vyhledali podporu nebo pomoc.

Hojné používání omezovacích prostředků pravděpodobně souvisí s nedostatkem školení personálu v

právech osob se zdravotním postižením (zejména ÚOPOZP) a způsobech předcházení užití omezovacích

prostředků. Někteří zaměstnanci sice procházejí školením zaměřeným na zvládání agresivních projevů

pacientů, podle jejich vyjádření je však toto školení zaměřeno spíše na vlastní obranu. Nevyužívají se

krizové plányvytvářené spolu s uživateli, alternativní metody ani deeskalační techniky. Domnívámese, že

taková absence přípravy může vystavovat nepřiměřenému riziku jak pacienty, tak personál zařízení.

Z rozhovorů s uživateli i analýzy dokumentů zařízení jsme rovněž zaznamenali nepříliš efektivní reakce

personálu na případy šikany a konfliktů mezi uživateli. Doporučovali bychom proto rovněž školení

personálu v této oblasti.

Elektrokonvulzivní terapie je v zařízení poměrně hojně využívaná, a to zpravidla pro situace nevyžadující

ze zákona poskytnutí svobodného a informovaného souhlasu. S překvapením jsme zjistili, že tato terapie

je poskytována rovněž nezletilým uživatelům.

Zařízení fakticky nedisponuje efektivním mechanismem, který by uživatelům umožnil si důvěrně a

anonymně stěžovat na špatné zacházení, podmínky v zařízení nebo na chování personálu. Na některých

odděleních byly vyvěšeny informace o možnostech podání stížnosti, které však nebyly praktické a

dostatečné, neobsahovaly kontaktní informace relevantních institucí, ani postup podání stížnosti. Vnitřní
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kontrolní mechanismus, kterým jsou dřevěné krabice na stížnosti umístěné vedle sesteren,

pravděpodobně nefunguje, protože zařízení na naši výzvu nebylo schopno přeložit žádnou ze stížností

podanou tímto způsobem. Podle informací personálu jsou stížnosti uživatelů zpravidla vyřizovány ústně,

formou přímého kontaktu uživatele s personálem, nebo prostřednictvím pravidelných komunit.

Zaznamenali jsme však rovněžsituaci (podanou uživatelema potvrzenou lékařkou i sestrou oddělení), kdy

byl pacientovi permanentně odebrán telefon poté, co se opakovaně pokoušel se telefonicky spojit s

ředitelem zařízení za účelem podání stížnosti proti využívání izolace. Externě podané stížnosti (zpravidla

od propuštěných uživatelů nebo rodinných příslušníků) byly podle námdostupných informací vyřizovány

poměrně uspokojivě.

V některých případech mají uživatelé kontakt se svými (zpravidla soudem ustanovenými) právními

zástupci, některá oddělení však nedisponují důvěrným prostorem pro takové setkání. Právní poradenství

není zařízením aktivně zajišťováno ani podporováno.

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

Právo na nezávislý život je v současných prostorech a podmínkách Psychiatrické nemocnice v

obtížné realizovat V jemožné vidět institucionální kulturu, která výrazně ovlivňuje naplňování tohoto

článku ÚPOZP, především pakna sledovaných odděleních, které byli všechny uzavřené a převládal na nich

režimový přístup. Několik stanic na sledovaných odděleních supluje sociální služby a to hlavně

v důsledku chybějících návazných služeb v kraji. Vzhledem k uvedenému charakteru

těchto stanic je pro realizování článku 19 nevyhnutelné holistické a na člověka orientované individuální

plánování s důrazemna sociální podporu. To se tuale neděje a je tu realizována především administrativní

sociální práce a základní poradenství. Na sledovaných odděleních je příliš mnoho pacientů a nedostatek

zaměstnanců, kteří by dokázali zabezpečit efektivní podporu nezávislého života a z tohoto důvodu je

nereálné v současnosti v daném prostředí implementovat právo na nezávislý život a začlenění do

komunity. Podpora k samostatnému a nezávislému životu se na sledovaných odděleních nerealizovala.

Existovala nabídkaaktivizačních služeb v rámci programu „Restart“, kteráale není dostatečná na podporu

nezávislého života. Na odděleních bylo vícepacientů, kteří byli v nemocnici více let (jde především o osoby

se zdravotním postižením) a není jim poskytována žádná podpora k nezávislému životu. Na druhoustranu

můžeme konstatovat, že učinila v této oblasti první kroky amá registrovanou sociální službu následné

péče, kde v rámci v podstatě komunitního bydlení poskytuje ve dvou bytech podporu 11 klientům

směřovanou k nezávislému životu. Tento model by mohl sloužit jako příklad dobré praxe i pro práci

s uživateli na sledovaných odděleních.

Závěry a doporučení

Během návštěvy jsme zaznamenali určité pokroky v podmínkách a metodách léčby. Tytomožnosti však

nejsou dostupné na všech pavilonech. Na částečně zrekonstruovaných nebo nezrekonstruovaných

pavilonech byly nastartovány dílčí změny, které nemohou plně zajistit úroveň kvality péče a bezpečí

pacientů. Limitujícím faktorem zůstává nadále hierarchické vedení týmů, kdy lékaři rozhodují nejen o

léčbě, ale i o sociální oblasti pacientů (např. schvalování čerpání kapesného, povolování vycházek,

komunikace s příbuznými a opatrovníky). Tento přístup není v souladu s myšlenkou transformace, která
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podporuje působení multidisciplinárních týmů. Zároveň pracovníci nemocnice, v rámci své pracovní

náplně nenaplňují principy péče orientované na zotavení.

V průběhu jednání s vedením nemocnice jsme zaznamenali obavy z dopadů některých částí reformy na

kvalitu péče a života pacientů. Tyto obavy jsou pochopitelné a považujeme zadůležité, aby byla tato rizika

vztažena na plány individuální péče o jednotlivé uživatele. Stejně tak se jeví jako vhodné, aby tyto obavy

byly svedením nemocnice konzultovány i ze strany zřizovatele a dalších aktérů reform, což se ukazuje při

návštěvách psychiatrických nemocnic obecně jako důležité.

Doporučení:

- Intenzivnější rozvoj spolupráce mezi zařízením a komunitními službamia jejich zasíťování, tak

aby větší části pacientů, nejlépe pakvšem. To bymělo usnadnit snižování počtu lůžek.

- snaha o zařazení pacientů do komunity, recovery přístup

- vice předcházet používání omezovacích prostředků (krizové plány, individuální plánování,

deeskalační techniky…), omezovací prostředky používat pouzev nejnutnějších případech, v

tomto tématu se zaměřit na používání omezovacích prostředků u dětí a mladistvých

- vzhledemk pozitivní zkušenosti se sociální službou zřizovanou nemocnicí zvážit možnost této

cesty, tomůže i řešit deklarovaný nedostatek návazných služeb v komunitě

- informování pacientůo jejich právech a vicese zaměřit na vzdělávání personálu v oblasti

lidskoprávního přístupu

- změnit system vyřizování stížností, abybyl přístupný a objektivní a aby se minimalizovalo riziko

“odvetných” opatření, zvážit vytvoření komise pro vyřizování stížností jejíž součástí by

externista, nebo zástupce pacinetů

- zavést pravidelnou externí supervizi personálu

- motivovat zaměstnance k účasti na procesu reformy psychiatrie anávazných projektů, zvýší to

povědomí personáluo celémprocesu

- spolupracovat s dalšími subjekty jako například organizacemiposkytujícími právní pomoc

- odkazování pacinetů na vnější poradní a kontrolnímechanizmy (ombudsman)

- vypracování směrnice o používání kamerového systému

- zvážit možnosti vyšší podporypersonálu v kontinuálním vzdělávání aprofesním rozvoji (placené

volno, přípspěvek na vzdělávání…)

- nastavit lépe multidisciplinární fungování personálu, zvážit možnost delegovat některé

komptetence na jiný personál, než lékaře

- vyvíjet větší tlak nastátní instituce (soudy, ministerstvo zdravotnictví, MPSV, ministerstvo

spravedlnosti, kraje, obce) v otázkách následné péče o pacienty, ochranných léčeb

- vhodněji diferencovat na odděleních složení uživatelů dle věku a typu duševního onemocnění

(ve smyslu jeho závažnosti a z toho vyplývajících potřeb pacientů)

- na navštívených odděleních co nejrychleji zajistit vyšší míru soukromí a důstojného prostředí pro

pacienty
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- zvážit možnost vyšší míry zplnomocňování pacientů, čímž se bude předcházet rychlému rozvoji

hospitalismu

- zamyslet se nad vysokou mírou používání ECT a to především u mladistvých

- začít systematicky používat komplexní individuální plánování, včetně konceptu dříve

vyslovených přání, krizovýchplánů apodporovaného rozhodování a i u tohoto tématu posílit

multidisciplinární přístup

- zvážit vhodnost režimových pravidel a možnost jejich rozvolnění – opět zdemůže hodně pomoci

individuální přístup

- podporovat udržování a vytváření vztahů (míněno přátelských) především v komunitě, ale i v

rámci zařízení

- zvýšit dostupnost internetového připojení, abyměli uživatelé možnost kontaktu sokolím, ale I

proto, aby simohli hledat následné uplatnění po propuštění

- vytvořit “easy to read” informační materiály pro pacienty, aby byly srozumitelné I lidem s nižší

intelektovou kapacitou, dokument o právech pacientů by měli dostávat uživatelé k sobě

- informovaný souhlasby měl obsahovat vysvětlení, co to pro pacienta znamená

- podrobnější zpracování lékařské dokumentace (epikríza, průběh farmakoterapie a plánování),

ošetřovatelské plány

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1

[Přiložte prosím jako samostatný dokument při předložení zprávy]
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