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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 WHOQualityRights Tool Kit.

Psychiatrická nemocnice byla otevřena v roce 1902 jako pobočka ústavu v Z

této doby jsou zde dva pavilony (dnes č. 8 a 9). Ve dvacátých letech minulého století pak došlo jednak

k osmastatnění Jihlavského zařízení a take k jeho rozvoji. Z této doby pak pochází většina současných

budov nemocnice. Psychiatrická Nemocnice je přímo řízenou organizací Ministerstva

Zdravotnictví ČR. Nemocnice je členěna na 6 primariátů (jeden z nich je interní) a na 8 oddělení s 16ti

stanicemi (opět jedno z nich interní). Nemocnice má v současné době 520 lůžek a 450 zaměstnanců.

Areál nemocnice je tvořen 29 budovami z toho je 7 léčebnýchpavilonů. Ostatní budovy tvoří porovozně

technické zázemí a některé slouží terapeutickým účelům (pracovním terapiím, kulturnímu vyžití

uživatelů). Psychiatrická Nemocnice je take zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb Vor.

Jak již bylo zmíněno, většina budov nemocnice pochází z 20tých let 20 století. Některé budovy prošly

kompletní rekonstrukcí, některé pak částečnou. Obecně je ale možné říci, že budovy nemocnice jsou v

dobrémstavu. Všechy budovy, které jsme navštívili mají nova okna a I v interiérech je patrná postupná

modernizace. Spádovou oblast nemocnice tvoří bývalé okresy

ve které žije přibližně 600 000 obyvatel. Nemocnice samozřejmě

přijímá i občany z jiných reguionů, ale je jichminimum.

V roce 2017 bylo v přijato k léčení 2015 uživatelů a 1946 uživatelů bylo propuštěno a 79 uživatelů

zemřelo. V současné době je v zařízeí 12 osob s nařízenou ochrannou ústavní léčbou.
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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/P

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením –dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň A/P

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

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

právo na svobodu a osobní bezpečnost (Čl. 12 a

14 ÚPOZP)

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

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

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) uživatel psychiatrických služeb, e) právnička -

odbornice na lidská práva.

Hodnotící návštěvabyla naplánována pracovnicemi Ministerstva zdravotnictví (MZ).MZ dale jednalo také

s ředitelkou PN o termínu a vlastním průběhu návštěvy.

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

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

Rozhovory proběhly s 18 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu). Z tohoto p

očtu bylo 7 žen a 11 mužů. Dále rozhovory proběhly s 24 zaměstnanci, a to v následující struktuře

pracovních pozic: 1 ředitel, 1 náměstek pro lékařskou péči, 1 náměstek pro technický provoz, 1 manažer

kvality, 3 primáři, 3 lékaři, 4 staniční sestry, 4 sestry, 2 ošetřovatelé, 1 psycholog, 2 sociální pracovníci, 1

pracovní terapeut. Dále členové týmu využili studium dokumentů, pozorování, účast na aktivitách,

prohlídku areálu.

Šetření proběhlo ve dnech 23. – 25.7.2018. Hodnotící setkání týmu proběhlo 25.7.2018. 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 tým rozhodl na základě hlasování

po řádné diskusi.
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře

1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/P Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/F

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/F

(např. okna nejsou rozbitá, malba se

neloupe ze zdí).

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/P Budovy jsou bezbariérově přístupné, ale na

postižením. některých odděleních nejsou úplně uzpůsobené

interiéry (např. rantly ve sprchách)

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

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro

bydlení.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/F

před zraněním v důsledku požáru.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínkypro A/P

pohodlný spánek a dostatek soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli A/I Zhruba polovina pokojů je velkokapacitní, druhá

dostatečný životní prostor a nejsou polovina jsou 3-5 lůžkové pokoje. Na tuto situaci

přeplněné. má vliv staří některých budov.

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 se toto řídí

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou režimemoddělení.

spát.

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům A/I Ložnicemají dveře s okny, jsou velkokapacitní,

služby dostatek soukromí. příliš soukromí neposkytují. V menších pokojích je

situace samozřejmě lepší.

1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.
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1.2.6 Uživatelé služby si mohou ponechat své A/F Některé uzamykatelné skříňky jsou v jídelnách a

osobní věci a mají k dispozici odpovídající ne na pokojích, kde maji většinou jen malou

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. skříňku, která se nedá uzamkonout.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/F

požadavky.

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

1.3.2 A/P Společné sprchy neposkytují ideální soukromí,

Koupelna a toalety poskytují soukromí a některé sprchy mají závěs, některé nikoliv, nejsou

jsou oddělené pro ženy a muže. převlékací koutky. Do sprch se chodí po trocjicích,

nebo čtveřicích.

1.3.3 A/P Na některých odděleních byly koupelny otevřené
Uživatelé služby mají pravidelný přístup do

jen v omezenou dobu. Kapacita na některých
koupelny a na toalety.

odděleních je diskutabilní (2 sprchy na 30

pacientů)

1.3.4 Je uspokojena také potřeba vyprazdňování A/F V pavilonu 4 byly sprchové kouty špatně

a osobní hygieny těch uživatelů služby, přístupné pro osoby s tělesným postižením.

kteří jsou upoutáni na lůžko nebo mají jiné Řešeno “gramofony”.

tělesné postižení.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/F

nezávadnou pitnou vodua oblečení, které

odpovídá jejich potřebám a preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/F

k dispozici v dostatečném množství,

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/P Večeře se podávají velmi brzy (17:00), velké

uspokojivých podmínek a stravovací jídelny nejsou úplně odpovídající komunitním

prostory jsou kulturně vhodné a odráží zvykolstem.

stravovací zvyklosti v komunitě.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F

oblečení a obuv (denní a noční úbor).

1.4.4 Jestliže nemajíuživatelé vlastní oblečení, je A/F I “erární” oblečení je civilní, což oceňujeme.

jim poskytnuto oblečení dobré kvality,

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/P

komunikovata jejich právona soukromí je

respektováno.
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1.5.1 Uživatelé služby mohou svobodně a bez A/P Vzhedem k uspořádání vnitřních prostor si musí

cenzury využívat komunikační prostředky, uživatelé hledat místo, kde mohou nerušeně

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a telefonovat. Ne všichni mají telefony neustále u

internet. sebe. Internet není dostupný všude.

1.5.2 Je respektováno právo uživatelů služby na A/F

soukromí při komunikaci.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/I V zařízení nemají přeložené dokumenty,

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim překladatele by zajistili – je to popsáno v

poskytne podporu (např. překladatele), interních dokumentech.

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/F

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na

návštěvy v rozumnou dobu.

1.5.5 A/P Pohybpo areálu se řídí režimem oddělení, ale
Uživatelé služby se po areálu zařízení

vycházky jsou v programech oddělení v
mohou volně pohybovat.

dostatečnémmnožství a i ve večerních hodinách.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/F

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 Zařízení disponuje dostatečným A/F

vybavením, které je pohodlné a v dobrém

stavu.

1.6.2 Dispozice zařízení umožňuje interakci mezi A/P Na jednom ze sledovaných oddělení zcela chyběla

uživateli služby, zaměstnanci a návštěvní místnost.

návštěvníky.

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/F

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli

příležitost účastnit se volnočasových

aktivit.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako A/F

prostory, kde uživatelé služby tráví volný

čas.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/P

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/F

komunikovat s ostatními uživateli, včetně

příslušníků opačného pohlaví.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/F

požadavkůjako např. účast na svatbě nebo

pohřbu.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/F Aktivit v zařízení je dostatek a personal s uživateli

pravidelných, organizovaných aktivit, které občas vyráží I do komunity (kino, muzea…)

jsou obecně i z věkového hlediska vhodné.
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1.7.4 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Aktivity v komunitě jsou personálem

informace o aktivitách v komunitě a podporovány, ale chybí informace pro uživatele o

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit. možnostech trávení volného času v komunitě.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Kulturní aktivity v zařízení jsou organizovány.

s účastí na zábavních aktivitách a akcích Podpora v účasti na kulturních akcíchmimo

mimo zařízení a zábavníaktivity z komunity zařízení není pravidelná, ale jsou zde takové

se realizují na půdě zařízení. snahy.

2. PRÁVO NADOSAŽENÍ 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. Někdy je důvodem setrvání v zařízení

národního, etnického, domorodého nebo take nedostatek finančních prostředků.

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.

2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/F

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

v oblasti duševního zdraví.

2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/F

dostatečně různorodými dovednostmi

k poskytování poradenství, psychosociální

rehabilitace, informací, vzdělávání a

podpory uživatelůmslužby, jejich rodinám,

přátelům nebo pečovatelům za účelem

podpory samostatného života a zapojení

do komunity.

2.2.2 Zaměstnanci jsou informováni o A/F

dostupnosti a roli komunitních služeb a
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zdrojů za účelem podpory samostatného

života a zapojení do společnosti.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/F

konzultaci u psychiatra nebo jiného

specializovaného zdravotnického

pracovníka.

2.2.4 Zaměstnanci v zařízení jsou proškoleni a A/F

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.

2.2.5 Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné A/I Doporučujeme se seznámit se zněním ÚPOZP, s

informace o právech osob s mentálním institutem podporovaného rozhodování,

postižením a jsou obeznámeni konceptem dříve vyslovených přání o kterých je

smezinárodními standardy v oblasti formální zmínka ve vnitřním řádu, ale v praxi o

lidských práv včetně ÚPOZP. nich neví ani uživatelé, ani personál.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

mechanismech, jejichž prostřednictvím

mohou vyjadřovat své názory na

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

mají k nim přístup.

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 ve společnosti.

2.3.1 A/I Personál má informace o individuálních
Každý uživatel služby má komplexní,

potřebách jednotlivých uživatelů, ale není
individuální léčebný plán, který zahrnuje

komplementární plán ve kterém by to bylo
jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní,

zaznamenáno. Ne všechny informace jsoumezi
pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

jednotlivými profesemi sdíleny, byť mají
k uzdravení.

pravidelné společné porady.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a A/I Plánovaní není řízeno uživatelem, není jasně

odráží jeho volbu a preference v oblasti zaměřeno na posilování silných stránekuživatelů.

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel S uživateli je konzultováno, ale nejedná se o

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také systematickou záležitost.

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Koncept dříve vyslovaných přání je součástí

služby vybízeni, aby si vypracovali vnitřního řádu, ale uživatelé o tétomožnosti

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

nejsou informováni a zatím to není využíváno

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
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(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 Nácviky sebeobsluhy nejsou dostupné všem

k psychologickým programům zaměřeným uživatelům, nejsou poskytováno sytematicky. I s

na naplnění jím zvolené společenské role, uživateli, kteří se chystají do následných služeb

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností nejsou vždy trénovány nácviky společenských rolí

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání potřebných pro samostatných život.

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je

nastaven podle léčebného plánu dané

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovednostínutných pro samostatný život a

péči o sebe sama.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/F

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo

k udržování kontaktu s členy své sítě pro

usnadnění samostatného života v

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při

navazování kontaktu uživatelů služby

s rodinou a přáteli, a to v souladu s přáním

uživatelů služby.

2.3.6 Zařízení poskytuje uživatelů služby vazbu A/F Už od ledna nemohou do zařízení sehnat zubaře.

na obecný systém zdravotní péče, další Nedá se to ale považovat za nedostatek zařízení,

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, jakožto spíše za systémovou chybu.

jako je například sekundární péče, a služby

v rámci přirozené komunity, jako například

příspěvky, bydlení, pracovní agentury,

centra dennípéče a asistovanou rezidenční

péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/F

dostupná a užívaná řádným způsobem.

2.4.1 V zařízení jsou k dispozici psychofarmaka A/F

(uvedená na národním seznamu

základních léků) nebo je lze předepsat.

2.4.2
Zařízení je pravidelně zásobováno

A/F

základními psychofarmaky v dostatečném

množství, aby splňovalo potřeby uživatelů

služby.

2.4.3 Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické A/F

diagnóze uživatelů služby a je pravidelně

revidována.

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

osoba nepřeje podstoupit, čímž se zajistí, ženebude muset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/F

léku, který je jim nabízen, a o jeho

případných vedlejších účincích.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

možnostech léčby, které jsou dostupnou

alternativou medikace nebo ji mohou

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/F

medicíny jsou dostačující.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmudo zařízení a také pravidelně během

pobytu.

2.5.2 Uživatelům je v zařízení, nebo na A/F Chybí zubař, viz. výše.

doporučení i mimo ně,dostupná také léčba

běžných zdravotních obtíží včetně

očkování.

2.5.3 Je-li třeba provést chirurgický nebo A/F

lékařský zákrok, který nelze realizovat

v daném zařízení, bude uživateli pomocí

běžnéhopostupu tato služba včas zajištěna

jinde.

2.5.4 V zařízení pravidelně probíhá zdravotní A/F

osvěta a propagace.

2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Je řešena antikoncepce, ale edukace ohledně

záležitostech týkajících se reprodukce a reproduktivního zdraví se nedělají.

plánovaného rodičovství.

2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/F

medicíny se uživateli poskytují na základě

jeho svobodného a informovaného

souhlasu.

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

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍBEZPEČNOST (ČL. 12 A 14 ÚPOZP)

3.1 Preferenceuživatelů služby ohledněmísta A/I Zde je skóre sníženo především kvůli

a formy léčby mají vždy přednost systémovým záležitostem, které nemá zařízení

možnost přímo ovlivňovat.

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, kapacitou a

budou služby zprostředkovány. nedostatkem dalších služeb.
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3.1.2 A/I Zařízení se snaží podávat žádosti do návazných

služeb v komunitě, ale jejich kapacita je

Jevynakládáno veškeré úsilí na to, abybylo nedostatečná. Pokud uživatelé nepožádají o

zajištěno, že uživatelé služby budou moci pomoc s žádostí o různé dávky, není jim pomoc v

žít ve své komunitě.
4

této oblasti poskytována. I zde se projevuje

absence systematického komplexního

individuálního plánování

3.1.3 A/P Uživatelé jsou zapojováni do rozhodování

Preference uživatelů služeb jsou základem například o aktivitách, kterých se budou účastnit.

všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich Část rozhodnutí je ale řízena režimovými

léčby a rekonvalescence. opatřeními. Je možné např. Odmítnout depotní

injekci.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/P

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

3.2.1 A/P Informovaný souhlas je velmi strohý. Vnitřní řád a
Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a

další předpisy týkající se příjmu jsou naopak
informovanémsouhlasu uživatelů služby.

zpacovány velmi podrobně.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby A/I Koncept dříve vyslovených přání je uveden ve

respektují Dříve vyslovená přání uživatele vnitřním řádu. Formálně se tedy s jeho existence

služby. počítá. V praxi ale není využíván

3.2.3 Uživatelé služby mají právo léčbu A/F

odmítnout.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/F

nebo zadržuje osobu bez jejího

svobodného a informovaného souhlasu, se

zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnémuorgánu.

3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo A/P Informace o možnostech odvolání jsme našli na

drženy, aniž by k tomu daly informovaný nástěnkách na odděleních. Leták ale není příliš

souhlas, jsou informovány, jak se proti srozumitelný.

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 A/P Uživatelé jsou odkazováni na občansko právní
Zařízenípodporuje, abyosoby, které se léčí

poradnu (sociálními pracovnicemi), někdy rady
nebo jsou zadržovány bez informovaného

poskytuje právník zařízení. Kontakty na
souhlasu, získaly přístup k postuodvolání a

organizace, nebo úřady poskytující právní pomoc
právnímu zastoupení.

nejsou nikde vyvěšeny.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji A/P

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

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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takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1 Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají A/F

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost

rozumět informacím, rozhodovat a volit.

3.3.2 A/F Informace o právech pacientů jsou písemně I
O právech uživatelů služby jsou

ústně sdělovány.Mohly by být ve srozumitelnější
poskytovány jasné a srozumitelné

formě, která by lépe odpovídala schopnostem
informace v písemné i ústní formě.

uživatelů.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/F

a srozumitelné informace o hodnocení,

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/P Tato možnost zde teoreticky je, ale vyloženě

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o aktivní podpora ve vytváření takové sítě tu

osobních, právních, finančních či jiných nefunguje.

záležitostech určit dle své vlastní volby

osobu, která jim bude poskytovat podporu

a se kterou se budou moci poradit, anebo

síť osob, a zaměstnanci zařízení budou tyto

vybrané osoby respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/F

nominované osoby poskytující podporu

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je převládajícím A/I Převládá náhradní rozhodování.

modelem; proces náhradního rozhodování

není uplatňován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby A/I Rezidenti nemají informace o tom, že si mohou

poskytující podporu nebo síť osob a chce určit podporující osobu. Tato možnost není ze

takovou osobu jmenovat, zařízení mu strany zařízení prokativně nabízena.

pomůže takovou podporu zprostředkovat.

3.4 Uživatelé služeb mají právo na zachování A/F

důvěrnosti informací a na přístup

k informacím o svém zdravotním stavu.

3.4.1 Na každého uživatele služby je vytvořena A/F

důvěrná osobní zdravotní složka s

dokumentací.

3.4.2 Uživatelé služby mají přístup k informacím A/F

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.
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3.4.4 Uživatelé služebmohou bez cenzury do své A/F

zdravotnísložky přidat písemné informace,

názory a komentáře.

4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/P

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/F

před slovním, duševním, tělesným a

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 Personál zachází s uživateli služby lidsky, A/F

důstojně a s úctou.

4.1.2 Žádný uživatel služby není vystaven A/F

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo

duševnímu týrání.

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/F

fyzickému nebo citovému zanedbávání.

4.1.4 Byla přijata náležitá opatření, aby A/F

nedocházelo k žádnému týrání.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, A/F

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si

přejí.

4.2 K řešení případných krizí se použijí A/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 A/I Izolace jsou využívány (ze sledovaných oddělení

na dvou). Zdokumentováno a monitorováno je

Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace omezování dobře. Nutnost omezení je pravidelně

nebo omezováni v pohybu. vyhodnocována. Podmínky izolací (především na

4B) jsou velmi dobré (především v porovnání s

jinými zařízeními).

4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešenímísto A/I Školení v deeskalaci má v zařízení zatím jen menší

izolace nebo omezení a zaměstnanci jsou část personálu. Školení dalších je údajně v plánu.

vyškoleni v technikách deeskalace při Klidné bezpodnětné místnosti nejsou v zařízení k

řešení krizí a v rámci prevence zranění dispozici.

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve A/I Krizové individuální plánování není využíváno. Na

spolupráci s dotčeným uživatelem služby odděleních, kde jsou uživatelé dlouho personál

s cílem určit spouštěče a faktory, které zná spouštěče jednotlivých uživatelů, ale není to

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také písemně zpracováno, takže v případě výměny

určit upřednostňované metody zásahu personálu by se tyto informace ztratily.

v případě krize.
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4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Krizové plánování není využíváno. Informace o

stanovené dotčeným uživatelem služby spouščtěčích a preferovaných intervencích nejsou

jsou k dispozici v případě krize a jsou součástí dokumentace.

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

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 V zařízení nejsou nezletilí uživatelé

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A Psychochirurgie není využívána

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasuuživatele 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 služby nesmíbýt podroben N/A

lékařským nebo vědeckým pokusům, aniž

by k tomu dal/a svůj souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí N/A Na sledovaných odděleních se výzkum neprovádí.

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A

výsady, vyrovnání nebo odměna za
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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 nebo nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A

schvaluje nezávislou etickou komisí.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/P

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Kontakty jsou dostupné v písemné formě, je

postupech založených na důvěrné bázi pro možné seobrátit na občansko právní poradnu,

podávání odvolání a stížností u vnějšího, nebo na právníka nemocnice. Personál by mohl

nezávislého právního orgánu ve věci tyto informace s uživately komunikovat a

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení především by v tomměl být proškolen. Také

pohybu, přijetí nebo léčení bez písemné informace by mohli mít jednodušší

informovaného souhlasu a v dalších formu.

relevantních záležitostech.

4.5.2 Uživatelé služby jsou chráněni před A/F Stížnosti jsou řešeny interně, ale odpovědi na

negativními dopady, které mohou stížnosti byly objektivní. Uživatelé nezmiňovali

vyplynout z jimi podaných stížností. obavy z podávání stížností.

4.5.3 A/P Důvěrnost setkávání není zcela zajištěna – v

Uživatelé služby mají přístup k právním návštěvních místniostech jsou kamery, na

zástupcům a mohou se s nimi setkávat některých odděleních návštěvní místnost není,

mezi čtyřma očima. ale na vyžádání personal využívá jiné diskrétní

místnosti, které nejsou běžně určeny návštěvám.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/P Informace a kontakty jsou dostupné. Zaměstnanci

zástupcům, kteří je informují o jejich nejsou dostatečně proškoleni v tématu práv

právech,mohou s nimi probrat problémy a pacientů, takže jejich podpora nemůže být

získat podporu při uplatňování svých dostatečně erudovaná. Písemné informace by

lidských práv a podávání odvolání a mohly být srozumitelnější.

stížností.

4.5.5 Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo N/A Případy týrání nebo zanedbávání nebyly zjištěny a

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata ani v rámci stížností jsme na takový případ

disciplinární a/nebo právní opatření. nenarazili.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/F Zařízení je monitorováno v rámci akreditací a má

s cílem předcházet špatnému zacházení certifikát KOP. Ombudsman zde v psledních

s uživateli služby. letech nebyl.
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5. PRÁVONA NEZÁVISLÝ ŽIVOT A NA A/I Viz tématická oblast

ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, A/I

aby získali místo, kde mohou žít, a

aby měli nezbytné finanční zdrojepro

život ve společnosti.

5.1.1 A/I Žádosti do následného bydlení jsou

podávány, ale ne se všemi uživateli. Pomoc

s žádostmio finanční dávky dostane jen ten,

Zaměstnanci uživatele služby
kdo si o to řekne. Není to proaktivně

informují o možnostech bydlení a
nabízeno. Individuální práce v tomto směru

finančních zdrojích.
chybí a také se do rozodování o následném

bydlení ne zcela promítá multidisciplinární

přístup (názor všech členů personálu nemá

stejnou váhu).

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/I Většinou to řeší externí organizace (Vor,

při získání a udržení bezpečného, Fokus…)

finančně dostupného a slušného

bydlení.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F Ne všichni uživatelé mají nárok na výplatu

získat finanční zdroje nezbytné pro důchodu, což se ukazuje jako systémový

život v komunitě. problém. Sociální práce je hodně

administrativně zaměřená.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke N/I

vzdělávání a pracovním

příležitostem.

5.2.1 N/I Žádné informace tohoto typu jsme

Zaměstnanci poskytují uživatelům nezaznamenali. V tomto tématu pomáhají

služby informace o vzdělávání a uživatelům návazné služby, které ale nejsou

pracovních příležitostech v komunitě. dostupné všem. Práce je nabízena pouze

uvnitř zařízení a stejně tak vzdělávací

aktivity.

5.2.2
Zaměstnanci pomáhají uživatelům

N/I V jednompřípadě jsme zaznamenali, že

služby s přístupem k příležitostem na
jeden uživatel se chtěl učit jazyk a tak mu

byl pořízen slovník. Jinak jsme na
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vzdělávání, včetně základního, monitorovaných odděleních žádné aktivity

středního a vyššího vzdělávání. tohot typu nezaznamenali.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům N/I Podporu tohoto typu opět zajišťují návazné

služby v profesním rozvoji a v získání služby. I v tomto tématu chybí individuální

placených pracovních příležitostí. přístup.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/P

účastnit se politického a veřejného

života a právo na svobodu

sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům A/F Bývá zde zřízena volební místnost, uživatelé

služby informace, které jsou nutné dostali před volbami informace o tom, že

k tomu, aby se mohli plně zapojit do budou mít možnost volit. Našli jsme

politického a veřejného života a kontakty na spolek Kolumbus (pacientské

využívat výhody svobody sdružování. sdružení). Jsou podporováni ve sledování

zpravodajství.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům A/F Účast ve volbách je podporována

služby s uplatňováním jejich

hlasovacího práva.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům A/P V zařízení je kaple, kde jednou týdně

služby se zapojením do činností probíhají bohoslužby. Podpora

politických, náboženských, sociálních svépomocných skupin nebyla zaznamenána.

organizací, organizací pro osoby se

zdravotním postižením nebo duševní

poruchou a jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby A/P

v sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových

aktivitách.

5.4.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům N/I Informace o kulturním dění v komunitě v

služby informace o dostupných zařízení nebyly nikde viditelné. Nějaké

možnostech zapojení do sociálních, informace dostávají uživatelé v ústní formě.

kulturních, náboženských a

volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby A/P Probíhají doprovody do kina, domuzeí atd.

pomáhají s účastí ve společenských a Tyto activity probíhají někdy I ve volném
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volnočasových aktivitách dle jejich čase zaměstnanců, což je rozhodně

volby. ocenitelné, ale vede to k omezené kapacitě

těchto aktivit.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby A/P Totéž jako u předchozího bodu.

pomáhají 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 statutárním městě Většina zaměstnanců je zmístního

regionu. Nemocnice je velkým zaměstnavatelem, ale nikoliv dominantním.

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

• Statutárníměsto je zároveň krajským městem Kraje a je samoo sobě

centrem, spojení s okolím je tedy dobré. Zastávka MHD je kousekod vstupu do areálu

nemocnice.

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

lokality nebo zvenčí

• Naprostou většinu pacientů zařízení tvoří obyvatelé Kraje vyjma okresu

kde je také psychiatrická Nemocnice. Počty pacientů z dalších krajů jsouminimální.

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

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

postižením)

• Instituce poskytuje služby všem dospělým osobám, služby jsou poskytovány osobám s

jakokoliv psychiatrickou diagnosou včetně mentálních retardací. Překážkou přijetí není ani

tělěsný handicap.

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

kratším termínu nebo zda je to poslední bod v pečovatelské cestě)

• 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 oddělení pro chronické pacinety). Důvodem toho je nedostatek

především lůžových zařízení sociální péče.

• Význam zařízení v místní 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 Krajskýmúřadem

Kraje Zaměstnanci instituce jsou zapojeni do transformační skupiny v Kraji

Zařízení spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb pro duševně nemocné, kterých

spádovém region několik (Fokus Fokus
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Proces hodnocení

Hodnocení proběhlo ve dnech 23. – 25. 7. 2018. Během návštěvy jsme měli možnost navštívit

stanice 4B, 9B a 9C na které jsme se zaměřili, protože na nich je nejvyšší podíl pacientů, kteří jsou v

nemocnici déle než rok. Dále jsme navštívili oddělení 9A, 4A, 5A a 5C na který ale bylo dlouhodobých

pacientů méně. Absolvovali jsme prohlídku celého areálu a pak podrobnou prohlídku výše zmíněných

stanic. Měli jsme zde možnost 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)

Zařízení poskytuje uživatelům přijatelnou životní úroveň. Exteriéry budov a park mezi nimi jsou ve velmi

dobrém stavu. Interiéry většiny budov prošly buď úplnou, nebo alespoň částečnou rekonstrukcí. Část

ložnic ale i přesto zůstávávelkokapacitní z čehož pak plyne nedostatek soukromí. Podlevedení Nemocnice

je v plánupostupná rekonstrukce I těchto prostor a je patrné, že vedeníNemocnice se snaží nadalší změny

aktivně hledat zdroje. Na některých navštívených odděleních nebyl dostatečný počet sprch. I to je pak

důvodem, že koupelnu nemohou uživatelé využívat kdykoliv, ale je nutné, aby to bylo nějak regulováno

personálem oddělení – většinou má tato regulace formu režimového opatření. Na jednomz navštívených

oddělení nebyla návštěvní místnost. Personál to řešil tím, že v případě potřeby dával k dispozici jednu z

kanceláří personálu, což svědčí o dobrém přístupu ze strany personálu, ale nelze to považovat za ideální

stav. Strava je v zařízení pestrá a kvalitní. Pokud jde o možnosti zapojování do společenského života,

podpora ze strany zařízení je zaměřena spíš na možnosti a aktivity v rámci zařízení. Zapojování do

společenského života mimo zařízení se pak neděje pravidelně a systematicky. I tak je ale opět potřeba

ocenit snahu personálu takové možnosti uživatelům alespoň občas nabídnout.

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

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

odborníků je pestrý. Zaměstancům je nabízenamožnost sebevzdělávání. Poskytované zdravotnické služby

jsou na dobré úrovni (je přítomna dobrá dostupnost služeb všeobecnémedicíny včetně možnosti návštěv

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

lidských práv vč. CRPD a v deeskalačních technikách. V oblasti individálního plánovaní jsou take možná

zlepšení, jednak ve větším zapojení samotných uživatelů do procesu plánování a pak také v

multidisciplinárním přístupu při tvorbě plánů.

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

ÚPOZP)
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V zařízení je nezbytné klást vyšší důraz na podporované rozhodování uživatelů a zajistit jim k tomu

dostatek srozumitelných informací a případnou podporu (podpůrce, síť podporujících osob). Postrádáme

informace pro uživatele v snadno srozumitelné formě. Informace o právech uživatelů jsou zpracovány v

psané podobě formálním jazykem, nicméně není kladen důraz na jasné a srozumitelné podání těchto

informací (doporučujeme podpořit proškolení personálu v oblasti práv uživatelů se zaměřením na

implementaci do praxe). Naplňování potřeb a přání uživatelů na monitorovaných odděleních se

nerealizuje na základě individuálních plánů, které by byly vytvářeny společně v týmu s uživatelem. Praxe

na monitorovanýchodděleních postrádá multidisciplinární týmovoupráci a sdíleníinformací, a to zejména

v oblasti sociální práce a nácviku dovedností, které by smeřovaly k zapojení uživatele do komunity.

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

Zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení (Čl. 15 a 16 ÚPOZP) Na monitorovaných

odděleních nemocnice se provádí elektrokonvulzivní terapie spíšesporadicky v počtech jednotek zaměsíc.

Žádný uživatel zmonitorovanýchoddělení není podroben lékařskýmpokusům. Omezovací prostředky jsou

používány v souladu s platnou právní legislativou a nejsou zneužívány pro trestání uživatelů péče. Nikdo z

dotazovaných uživatelů si nestěžoval, že by zažilmučení nebo kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo

trest nebo vykořisťování, násilí nebo zneužívání. Valná většina oslovených uživatelů hodnotila zacházení

kladně. Zařízení má přehledný system příjmu stížností, z evidence odpovědí vyplývá, že tyto jsou řešeny

vyhovujícím a vstřícnýmpřístupem. Prostor ke zlepšení vnímámeve větším rozšíření školení zaměstnanců.

Jedná se hlavně o oblast právní a to znalost CRPD. Dále pak deeskalačních technik. Uživatel péče by měl

být více zapojen do řešení případných eskalací. Namonitorovaných odděleních by mohly být ve většímíře

využívány alternativní metody k izolaci nebo omezení pohybu. Uživatelé byly spíše pouze formálně

informováni o nezávislých institucích, na které se mohou obrátit v případě špatného zacházení. Celkově

je tato oblast řešena z našeho pohledu dostačujícím způsobem.

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

Právo na nezávislý život a začlenění do komunity je na monitorovaných odděleních výrazně omezené.

Důvodem je především to, že tyto oddělení do velké míry nahrazují sociální službu a většina uživatelů zde

žije dlouhodobě. Na monitorovaných odděleních bylo možno vidět znaky institucionální kultury a

institucionálního přístupu. Podpora uživatelů byla orientovaná především dovnitř zařízení a na podporu

aktivizace, která jen v individuálních případech směřovala k aktivní podpoře přechodu z institucionální na

komunitní péči. Na odděleních převládal režimový přístup a všechna monitorovaná oddělení byla

uzavřená. Nedostatek následných služeb pro uživatele PN vedl k tomu, že velká část uživatelů na

sledovaných odděleních zde žila dlouhé roky bez možnosti přechodu do komunitních služeb. Vzhledem

k uvedeným skutečnostem je pro realizaci článku 19 nevyhnutelné holistické a na člověka orientované

individuální plánování s akcentem na sociální a přirozenou podporu v komunitě. K tomuto zde však

nedocházelo a realizovala se tu především administrativní sociální práce a základní poradenství, které ale

bylo na dobré úrovni a poskytovalo informace o službách a aktivitách v komunitě. Na sledovaných

odděleních je však příliš mnoho pacientů a nedostatek pracovníků, kteří by věděli zabezpečit efektivní

podporu nezávislého života, a z toho důvodu je v současnosti v daném prostředí nereálné implementovat

právo na nezávislý života začlenění do komunity. Existuje zde relativně široká nabídla aktivizačních služeb

v rámci oddělení, která ale není dostatečná pro podporu nezávislého života. Na druhou stranu můžeme

konstatovat, že PN již dlouhé roky spolupracuje a iniciovala vznik sociální služby která

poskytuje sociální chráněné bydlenípro 2 uživatele a sociální rehabilitaci pro cca. 80 uživatelů. Tuto

službu, propojení a spolupráci s ní považujeme za velmi pozitivní krok a příklad dobré praxe pro podporu

práva na nezávislý život a začlenění do komunity. Je však potřebné užší a aktivnější propojení a podpora

uživatelů při přechodu z PN do komunitních služeb, která se musí realizovat prostřednictvím
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komplexního individuálního plánování již během pobytu uživatele v instituci. Tentomodel by mohl sloužit

jako dobrý příklad praxe i pro práci s uživateli na sledovaných odděleních.

Závěry a doporučení

Oceňujeme úsilí vedení o reformu zařízení – Psychiatrické Nemocnice Klíčová je snaha ze strany

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

duševním onemocněním v ČR. Oceňujeme take přístup personálu, který je podle nás respektující a

důstojný.

Doporučení ze strany hodnotícího týmu pro zařízení jsou následující:

- Jepotřeba iniciovatdalší zasíťování sociálních a dalších služeb vkomunitě a paralelně s tímsnižovat

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

- Pokusit se navázat ještě užší spolupráci s návaznými službami tak, aby byl zajištěn plynulý přechod

uživatelů mezi nemocnicí a těmito službami.

- Zajistit dostatečné soukromí, intimitu, bezpečnost, důvěrnost pro uživatele jak po materiálně

technické stránce, tak v oblasti nastavených procesů, byť v této oblasti Nemocnice již řadu kroků

podnikla a pro velkou část uživatelů jsou již nyní k dispozici důstojné životní podmínky

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

písmo, easy to read apod.)

- Podpořit rozvoj ve využívání podporovaného rozhodování a dříve vyslovených přání, včetně

proškolení zaměstnanců v oblasti lidských práv (nejen teoretická úroveň, ale i implementace do

praxe). Nemocnice má koncept dříve vyslovených přání zmíněn v dokumentech, ale v praxi se s

ním příliš nepracuje

- Aplikovat systém indiviuálního plánování včetně zapojení uživatelů a celého týmuprofesionálů do

tohoto procesu.

- Začít pracovat s individuálními krizovými plány

- Doporučujeme více využívat multidisciplinaritu týmů na jednotlivých odděleních a dávat větší

odpovědnost a kompetence profesionálům s jinou než s lékařskou profesí

- Posílení role sociálních pracovníků na monitorovanýchodděleních a jejich odpovědnosti ve vztahu

k podpoře uživatele, sociální pracovníci by se měli vice orientovat na samotnou sociální práci,

nikoliv pouze na admistrativu, správu finance uživatelů a základní poradenství. To nejspíš nebude

možné bez navýšení jejich počtu.

- Zapojit do týmů na odděleních peer konzultanty

- Doporučujeme, aby byl personal všech oddělení proškolen v deeskalačních technikách
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Pro další vyhodnocování kvality péče a oblasti dodržování práv uživatelů v zařízení se doporučujeme

inspirovat hodnotícím nástrojemWHO a vést diskusi o oblastech,kde monitorovaná oddělení dostala nižší

skóre.

Opakovaně se při návštěvách psychiatrických nemocnic setkáváme s několika zásadními faktory, které

ovlivňují poskytovanou péči a jejichž řešení není v možnostech nemonic jako takových, protože mají

přesah do systémové úrovně. Zmiňujeme je tedy opakovaně. Bez jejich řešení nebude možné posunout

úroveň péče v nemocnicích na očekávanou úroveň.

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

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

a dale případně nesplňují ani nárok na přiznání příspěvku na péči,

- Nedostatečná síť návazných služeb (CDZ, sociálních služeb – jak pobytových, tak ambulantních).

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1

[Přiložte prosím jako samostatný dokument při předložení zprávy]
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