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Shrnutí

Toto hodnoceni bylo realizováno v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky

”Deinstitucíonalizace služeb péče o duševně nemocné” hrazeného z prostředků Operačního programu

Za městnanost. Jako Mavní nástroj hodnocení byla použita sada nástrojů WHO QuajityRights Tool Kit

Léčebna návykových nemocí v Nechanjcjch je detašovaným pracovištěm Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice

Hradec Králové Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové. Svůj provoz
klinika zahájila 2 prosince

1996 v zrekonstruovaném objektu nemocnice vybudované m přispěni rodu Harrachü v roce 1872.

V roce 1996 klinika ziskala 19 lůžek pro závislé na alkoholu jiných drogách v prostoru bývalé plicnl kliniky

Léčebna
pro návykové nemoci ktera' takto vznikla, se rozšířila :v 50 lůžek od konce

roku 1996. Léčebna Doskytuie dobrovolnou odvykací léčbu
pro

muže ženy závislé na stchoaktivnich látkách

a/nebo patologickém hráčstvi.Příjem pacientů na léčbu
le

cestou AT ambulance FNHKt Při přichodu do léčebny je

pacient umístěn m příjmové oddělení. Příjmové oddělení LNN Nechanice je určeno k stabilizaci pacienta po

příchodu nechra'něného prostředí do léčebny jeho přípravu m přechod do terapeutické komunity. Slouží ke

zvládáníjen případných lehkých r středně též kých odvykacích stavů. Délka pobytu na příjmovém oddělení se řídí

aktuálním zdravotním stavem pacienta obsazeností komunity.

V současnosti je kapacita léčebny 56 pacientů. V roce 2017 absolvovala terapeutický program
v léčebně 265

pacientů, toho 194 mužů a 71 žen. :4 datu n ávštěvy 8. 8. 2018 bylo hospitalizováno na oddělení N1 (mužské) 25

mužů na oddělení NZ lkoedukovanél 12 žen. Na vstupním příjmovém detoxifikac'ním oddělení byli umistěni 3

muži a 4 Ženy. Léčebna přijímá pacienty z cele' ČR. Nejvíce pacientů bylo v roce 2017 kraje

(124 pacientů), kraje (49 pacientů), kraje (33 pacientů), ze kraje (25

pacientů), z 13 pacientů). Průměrná věková struktura pacientů je za roky 201472017 3G až 39 let.

Léčebna poskytuje:

střednědobou ústavní léčbu závislosti na nealkoholových drogách,

střednědobou léčbu závislosti na alkoholu patologickém hráčství.

krátkodobou stabilizaci pacienta,

krátkodobé Stabilizační Pohvty na zvládnutí relapsu,

krátkodobé motivační (tzv. opakovací) pobytv v rámci následné péče.

Léčebna má konsiliární spolupraci s Fakultní nemocnici odděleními akutní péče tamtéž.

Objekt léčebny se v současnosti skládá jedné budovy (spojené původních dvou budov), kde probíhá léčba.

Budova je v dobrém technickém stavu, až na potřebu výměny starých oken take instalace Žaluzií do oken

pokojů, kde jsou uživatelé, Tým navštívil během hndnnrení oddělení Nl, NZ a vstupní příjmové detnxifikařní

oddělení.

Shrnutí RI'výsled

Téma Stupeň dosažených výsledků1 (A/F, A/P, A/l, N/l,

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

A/F: Plně dosažené výsledky; A/P:Ča'stečně dosažené výsledky; A/I:Plněnívýsledků bylo zahájeno; N/|:Nebylo

zahájeno; N/A= Nepoužitelné
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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/F

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/P

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)
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Metodologie

Tým byl sestaven tak, aby zahrnoval široké spektrum odborníků z oblasti duševního zdraví. Členové týmu

byli těchto odborností - výzkumnice, psychiatr, sociální pracovník, zástupce uživatelů psychiatrických

služeb a právnička - odbornice na lidská práva.

Hodnotící návštěva byla předjednána pracovnicemi Ministerstva zdravotnictví a dale I vedoucím týmu,

který opětovně formuloval potřeby a požadavky důležité pro samotné hodnocení- kontaktní osoba

návštěvy, časový harmonogram pro oba dny, uzamykatelmá místnost pro hodnotitele s tiskárnou atd.

Tým uskutečnil návštěvu a hodnocení zařízení ve dnech 8. 8. a 9. 8. 2018. Během návštěvy členové týmu

provedli celkem 9 rozhovorů s uživateli. Z tohoto počtu bylo 5 žen a 4 muži.

Dále rozhovory proběhly s 11 zaměstnanci, a to v následující struktuře pracovních pozic: 1 primářka, 1

vedoucí lékařka - psychiatr, 1 sociální pracovnice, 1 ergoterapeut, 3 zdravotní sestry, 1 psycholog, 1

sociální pracovnice, 2 sanitářky.

Členové týmu se seznámili i s interními dokumenty zařízení a prošli celé zařízení.

Do finálního hodnocení byli zapojeni všichni členové týmu včetně výzkumníka. Skóre bylo stanoveno na

základě vzájemné diskuse mezi členy týmu. Shoda byla dosažena pro všechny body. V případech, kdy byl

rozdílný pohled na skórování, proběhlo po řádné diskusi hlasování. V případech nižšího skóre jsou

důvody uvedeny v komentáři.
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Závěry

Téma/Standard/Kritéria Skóre Komentáře
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1. PRÁVO NA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/P Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/P Okna netěsní, chybí žaluzie.

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 N/I Budova není bezbariérová.

postižením.

1.1.3 Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a A/P Pokoje uživatelů nejsou vybaveny žaluziemi k

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro zastínění před slunečním svitem. V pokojích jsou

bydlení. stará okna, která netěsní. V zimě bývá protoí

uživatelům chladno.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/P Během rozhovoůs uživateli byla zjištěna

před zraněním v důsledku požáru. nedostatečná informovanost uživatelů, jak

reagovat v případě požáru.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky A/P Pokoje jsou většinou 3 – 4 lůžkové a neposkytují

pro pohodlný spánek a dostatek tudíž dostatečný prostor a soukromí.

soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli A/P Pokoje jsou většinou 3 – 4 lůžkové a neposkytují

dostatečný životní prostor a nejsou tudíž dostatečný prostor a soukromí.

přeplněné.

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

dispozici oddělené místnosti pro spaní.

1.2.3 N/I Je tu přísný režim (vstávání v 6.00, večerky v 22

Uživatelé služby se mohou svobodně hodin). Zdůvodněno jako nezbytná součást

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou režimu. Výjimky nejsou povoleny ani u sledování

spát. TV. Pacienti si nestěžují, ale může to mít vliv na

předčasné ukončení léčby.

1.2.4 A/P Chybí žaluzie na oknech. Pokoje jsou neustále
Místnosti pro spaní poskytují uživatelům

otevřené. Během dne ani v noci je nemohou
služby dostatek soukromí.

uživatelé uzamykat. V pokoji nejsou zástěny na

převlékání.

1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.
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1.2.6 A/P Uživatelky musí odevzdávat některé věcí jako

Uživatelé služby si mohou ponechat své např. voňavky, laky na nehty, ale I mobily a větší

osobní věci a mají k dispozici odpovídající hotovost. Nemohou si uzamykat pokoje, jen

uzamykatelný prostor pro jejich uložení. stolky a skříně. Skřínky na obuv v přízemí se

nedají zamykat.Dochází ke ztrátám bot, někdy i ze

žertu (případ nastal v době hodnocení).

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/P Osoby se ZP nemají vytvořené podmínky.

požadavky.

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

1.3.2 Koupelna a toalety poskytují soukromí a A/P Chybí soukromí na převlečení (např. zástěna).

jsou oddělené pro ženy a muže. Sprchy ani WC nelze vůbec zamykat.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup A/P Není vždy dostupnost erárního toaletního papíru,

do koupelny a na toalety. (např. o víkendu). Uživatelé mají společný fond

pro nákup. Ručníky mají vlastní.

1.3.4 N/I Na uživatele se zdravotním postižením zařízení

Je uspokojena také potřeba nemá vytvořeno podmínky, proto je ani

vyprazdňování a osobní hygieny těch nepřijímají. Zaznamenali jsmev jednom případě

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na nedostatečný individuální přístup u pacienta s

lůžko nebo mají jiné tělesné postižení. inkontencí, který musel používat vlastní vložky,

protože zařízení mu je nenabídlo a posléze byl k

dispozici jen nevhodný typ.

1.4 Uživatelé služby dostávají stravu, A/F

nezávadnou pitnou vodu a oblečení,

které odpovídá jejich potřebám a

preferencím.

1.4.1 Strava a nezávadná pitná voda jsou A/P Zařízení nenabízí automaticky k pití vodu, výběr

k dispozici v dostatečném množství, jen z jednoho jídla jídla). Nedostatek zeleniny a

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním ovoce. Jídlo nabízené k večeři se často opakuje.

preferencím a zdravotním požadavkům Nabízí se pouze studené večeře. Většina pacientů

uživatelů služby. si ale nestěžuje.

1.4.2 Strava se připravuje a servíruje za A/F Večeře se podávají oproti zvyklostem v poměrně

uspokojivých podmínek a stravovací brzkou dobu, a to v 17.15.

prostory jsou kulturně vhodné a odráží

stravovací zvyklosti v komunitě.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F Poplatek za 1 pračku je 20,- Kč.

oblečení a obuv (denní a noční úbor).

1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, A/F Pouze na základě informací od personálu.

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality, Nabídku jsme neviděli.

které odpovídá jejich kulturním

preferencím a je vhodné pro dané klima.
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1.5 Uživatelé služby mohou volně A/I Přísná pravidla ohledně komunikace

komunikovat a jejich právo na soukromí zdůvodněna personálem jako důležitá pro

je respektováno. bezpečné prostředí.

1.5.1 Uživatelé služby mohou svobodně a bez A/I Wi-Fi není vůbec v léčebně k dispozici. Nejsou k

cenzury využívat komunikační prostředky, dispozici ani počítače. E-mail je pouze v městské

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a knihovně, kam se uživatelé automaticky

internet. nedostanou.

1.5.2 Je respektováno právo uživatelů služby na A/F

soukromí při komunikaci.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat N/I Není zde umožněna komunikace v jiném jazyce

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim než v češtině. Zdůvodněno obtížností překladu

poskytne podporu (např. překladatele), zejména v režimovém a psychoterapeutickém

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou procesu.

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 A/I S ohledem na charakter zařízení a terapeutické
Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy,

činnosti není plně zajišteno. Řád dává časový limit
vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na

30 minut na setkání s osobou blízkou 1 x za
návštěvy v rozumnou dobu.

měsíc. Zákaz vstupu dětí do budovy.

1.5.5 A/P Je zde zákaz návštěv uživatelů na pokojích

(opatření proti krádežím). Nařízený pohyb kudy
Uživatelé služby se po v areálu zařízení

chodit do kuřárny, aby muži a ženy se nemohli
mohou volně pohybovat.

střetávat a navazovat vztahy. Udělují se trestné

body za porušení výše uvedených pravidel.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/P Prostředí pokojů nepůsobí přívětivě, na stěnách

podnětné prostředí umožňující aktivní pokojů I chodeb chybí dekorace.

zapojení a interakci.

1.6.1 Zařízení disponuje dostatečným A/F Pokoje pacientů jsou zařízena velice jednoduše -

vybavením, které je pohodlné a v dobrém postel, malý noční stolek a skříň.

stavu.

1.6.2 Dispozice zařízení umožňuje interakci A/P Vhodná návštěvní místnost chybí.

mezi uživateli služby, zaměstnanci a

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/P Prostory neposkytují dostatek kapacity např. pro

prostory, kde uživatelé služby tráví volný relaxační techniky nebo rodinou terapii.

čas.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I Přísná pravidla byla zdůvodněna personálem

společenský a osobní život a podílet se na jako důležitá pro bezpečné prostředí.

životě a činnostech komunity.
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1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/P Interakce mezi ženami a muži směřující k

komunikovat s ostatními uživateli, včetně navázání vzájemného vztahu jsou považovány

příslušníků opačného pohlaví. jako nevhodné pro dobrý průběh léčby.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/F

požadavků jako např. účast na svatbě

nebo pohřbu.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/P Povinná účast na aktivitách v zařízení daná

pravidelných, organizovaných aktivit, pravidly a režimem. Chybí aktivity v komunitě.

které jsou obecně i z věkového hlediska

vhodné.

1.7.4 N/I Není patrná příliš aktivní pomoc ze strany

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby zaměstnanců. Komunikace a styk s komunitou je

informace o aktivitách v komunitě a zákazána vnitřním řádem - zdůvodněna nutností

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit. utvářet bezpečné prostředí bez drog a

rozptylování.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají N/I Minimální nabídka aktivit vně zařízení.

s účastí na zábavních aktivitách a akcích

mimo zařízení a zábavní aktivity

z komunity se realizují na půdě zařízení.

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 Cizinci nebo uživatelé se ZP nemají vytvořené

požádá o léčbu a pomoc. podmínky pro léčbu.

2.1.1 Nikomu není odepřen přístup do zařízení A/I Zařízení není připraveno léčit cizince, uživatele

nebo k léčbě na základě ekonomického
se zdravotním postižením např. s mentálním

hlediska nebo rasy, barvy pleti, pohlaví,
postižením.

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/F

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani

v něm nebude setrvávat na základě rasy,

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského

vyznání, politického či jiného přesvědčení,

národního, etnického, domorodého nebo

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.
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2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/P Zaměstnanci nejsou dostatečně proškoleni v

pracovníky a poskytuje kvalitní služby oblasti práv pacientů a ÚOPZ. Anonymní

v oblasti duševního zdraví. stížnosti nejsou řešeny.

2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/F

dostatečně různorodými dovednostmi

k poskytování poradenství, psychosociální

rehabilitace, informací, vzdělávání a

podpory uživatelům služby, jejich

rodinám, přátelům nebo pečovatelům za

účelem podpory samostatného života a

zapojení do komunity.

2.2.2 Zaměstnanci jsou informováni o A/F

dostupnosti a roli komunitních služeb a

zdrojů za účelem podpory samostatného

života a zapojení do společnosti.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/F

konzultaci u psychiatra nebo jiného

specializovaného zdravotnického

pracovníka.

2.2.4 Zaměstnanci v zařízení jsou proškoleni a A/F

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.

2.2.5 Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné N/I Zaměstnanci nejsou proškoleni v mezinárodních

informace o právech osob s mentálním standardech z oblasti lidských práv včetně ÚOZP.

postižením a jsou obeznámeni

s mezinárodními standardy v oblasti

lidských práv včetně ÚPOZP.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Chybí anonymní mechanismus řešení stížností

mechanismech, jejichž prostřednictvím včetně schránek pro uživatele na stížnosti.

mohou vyjadřovat své názory na

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

mají k nim přístup.

2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a A/P Individuální preference uživatelů nejsou s

odkazy na podpůrné sítě a další služby ohledem na pevně předem daný způsob léčby

jsou součástí plánu
2

na poskytování umožněny.

služeb v rámci zotavování řízeného

uživatelem a přispívají k tomu, aby byl

uživatel služby schopen nezávislého

života ve společnosti.
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2.3.1 Každý uživatel služby má komplexní, A/F

individuální léčebný plán, který zahrnuje

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 A/P Individuální preference uživatelů nejsou s

odráží jeho volbu a preference v oblasti ohledem na způsob léčby umožněny. Není

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel ponechán prostor pro individuální potřeby mimo

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také pevný rámec pravidel.

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3 V rámci léčebných plánů jsou uživatelé N/I Není důkaz, že léčebna toto využívá v praxi.

služby vybízeni, aby si vypracovali Informace o ”Dříve vyslovených přání” je zmíněna

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

pouze ve směrnici FN.

(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/F

k psychologickým programům zaměřeným

na naplnění jím zvolené společenské role,

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je

nastaven podle léčebného plánu dané

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovedností nutných pro samostatný život

a péči o sebe sama.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/P Nastavením přísného řežimu vycházek a limitů

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo kontaktů s rodinou je sociální síť uživatelů během

k udržování kontaktu s členy své sítě pro léčby značně omezována.

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.

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 zahrnovat možnosti léčby a rekonvalescence, které si daná

osoba nepřeje podstoupit, čímž se zajistí, že nebude muset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.3.6 Zařízení poskytuje uživatelů služby vazbu A/F

na obecný systém zdravotní péče, další

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví,

jako je například sekundární péče, a služby

v rámci přirozené komunity, jako

například příspěvky, bydlení, pracovní

agentury, centra denní péče a asistovanou

rezidenční péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/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 V roce 2016 došlo k záměně léků – mimořádná

diagnóze uživatelů služby a je pravidelně událost.

revidována.

2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/F

léku, který je jim nabízen, a o jeho

případných vedlejších účincích.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/F

možnostech léčby, které jsou dostupnou

alternativou medikace nebo ji mohou

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/F

medicíny jsou dostačující.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmu do zařízení a také pravidelně

během pobytu.

2.5.2 Uživatelům je v zařízení, nebo na A/F

doporučení i mimo ně, dostupná také

léčba běžných zdravotních obtíží včetně

očkování.

2.5.3 Je-li třeba provést chirurgický nebo A/F

lékařský zákrok, který nelze realizovat

v daném zařízení, bude uživateli pomocí

běžného postupu tato služba včas

zajištěna jinde.

2.5.4 V zařízení pravidelně probíhá zdravotní A/F

osvěta a propagace.
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2.5.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/P Potřeby uživatelů v oblasti sexu nejsou ze strany

záležitostech týkajících se reprodukce a zařízení zohledněny. Intimní vztahy jsou zcela

plánovaného rodičovství. zakázány.

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/F Viz tématická oblast

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍ BEZPEČNOST (ČL. 12 A 14

ÚPOZP)

3.1 Preference uživatelů služby ohledně A/F

místa a formy léčby mají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem A/F

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim

budou služby zprostředkovány.

3.1.2 Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby A/F

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou

moci žít ve své komunitě.
4

3.1.3 Preference uživatelů služeb jsou základem A/P Prefence uživatelů jsou modifikovány/ovlivněny

všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich pevně stanovenými podmínkami léčby a řádem

léčby a rekonvalescence. vnitřního řádu zařízení.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/F

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

3.2.1 3.2.1 Přijetí a léčba se zakládají na A/F

svobodném a informovaném souhlasu

uživatelů služby.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/A V praxi není využíváno.

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

služby.

3.2.3 Uživatelé služby mají právo léčbu A/F

odmítnout.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu N/A V zařízení se osoby léčené bez souhlasu

nebo zadržuje osobu bez jejího nenacházely.

svobodného a informovaného souhlasu,

se zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnému orgánu.

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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3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo N/A V zařízení se osoby léčené bez souhlasu

drženy, aniž by k tomu daly informovaný nenacházely.

souhlas, jsou informovány, jak se proti

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se N/A V zařízení se osoby léčené bez souhlasu

léčí nebo jsou zadržovány bez nenacházely.

informovaného souhlasu, získaly přístup

k postu odvolání a právnímu zastoupení.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji A/P S ohledem na zavedený zdejší způsob léčby

právní způsobilost a je jim poskytnuta nelze vždy plně zajistit.

podpora, která může být nezbytná k

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/P Informace o právech pacientů nejsou vždy

poskytovány srozumitelným způsobem ( na
O právech uživatelů služby jsou

nástěnkách, tak i na webu FN je deklarace práv
poskytovány jasné a srozumitelné

pacietnů z roku 1992). Na webu léčebny
informace v písemné i ústní formě.

informace o právech chybí, je nutné využít info

pro FN HK.

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 Konečné slovo o výběru léčby zaměstnanci

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o ovliňují tím, koho schválí jako uživatelem

osobních, právních, finančních či jiných nominovanou osobu. Opět zdůvodněno snahou

záležitostech určit dle své vlastní volby omezit míru recidivy.

osobu, která jim bude poskytovat

podporu a se kterou se budou moci

poradit, anebo síť osob, a zaměstnanci

zařízení budou tyto vybrané osoby

respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/P S ohledem na zavedený zdejší způsob léčby nelze

nominované osoby poskytující podporu vždy plně zajistit.

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je N/A Uživatelé omezeni ve svéprávnosti se v zařízení

převládajícím modelem; proces nenacházejí.

náhradního rozhodování není uplatňován.
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3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/A Uživatelé omezeni ve svéprávnosti se v zařízení

poskytující podporu nebo síť osob a chce nenacházejí.

takovou osobu jmenovat, zařízení mu

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 Informace o uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.

3.4.4 Uživatelé služeb mohou bez cenzury do A/F

své zdravotní složky přidat písemné

informace, názory a komentáře.

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

KRUTÉMU, NELIDSKÉMU NEBO

PONIŽUJÍCÍMU ZACHÁZENÍ 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

citovým zanedbáváním.

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/P Chybí podmínky i opatření (např. místnosti) pro

alternativní metody, nikoli izolace nebo řešení krizí. Uživatelé jsou v krizi překládáni do

omezení pohybu. FN HK.

4.2.1 Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace A/F

nebo omezováni v pohybu.
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4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení A/P Chybí podmínky i opatření (např.

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci bezpečné/klidové místnosti) pro řešení krizí.

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při Uživatelé jsou v krizi překládáni do FN HK.

řešení krizí a v rámci prevence zranění

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve A/P Vyhodnocení probíhá na komunitách a na

spolupráci s dotčeným uživatelem služby skupinových PT. Složitejší případy jsou překládány

s cílem určit spouštěče a faktory, které do jiných zařízení.

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Preventivní opatření pro případy krize nejsou

stanovené dotčeným uživatelem služby zpracována písemně. Krize je řešeno jen v rámci

jsou k dispozici v případě krize a jsou přípravy na propuštění nebo na propustku.

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se N/A Tato opatření nejsou v léčebně využívána.

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se

řediteli zařízení a také příslušnému

externímu orgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, N/A Zařízení ECT neprovádí.

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 N/A Zařízení ECT neprovádí.

svobodného a informovaného souhlasu

poskytována elektrokonvulzivní terapie.

4.3.2 K dispozici jsou jasné a podložené klinické N/A Zařízení ECT neprovádí.

pokyny, kdy a jak lze používat

elektrokonvulzivní terapii, a tyto pokyny

se dodržují.

4.3.3 Elektrokonvulzivní terapie není nikdy N/A Zařízení ECT neprovádí.

využívána v tzv. nemodifikované formě (tj.

bez použití anestezie a myorelaxancií).

4.3.4 Elektrokonvulzivní terapie se nevyužívá u N/A Zařízení ECT neprovádí.

nezletilých osob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A Zařízení ECT neprovádí.

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby

a nezávislého schválení ze strany odborné

komise.
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4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby N/A Zařízení ECT neprovádí.

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby nesmí být A/F

podroben lékařským nebo vědeckým

pokusům, aniž by k tomu dal/a svůj

souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí A/F

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné A/F

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 A/F

neprovádí, pokud mohou být pro

uživatele služby škodlivé nebo

nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se A/F

schvaluje nezávislou etickou komisí.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/P Uživatelům nejsou podány písemně informace o

krutým, nelidským či ponižujícím nezávislých orgánech (např. Veřejný ochránce

zacházením a před jinými formami práv, CPT či neziskovky).

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o N/I Uživatelům nejsou podány písemně informace o

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

podávání odvolání a stížností u vnějšího, práv, CPT či neziskovky). Není spolupráce s

nezávislého právního orgánu ve věci nezávislým orgánem, důvěrnost stížností není

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení zachována, anonymní stížnosti nejsou přijímány.

pohybu, přijetí nebo léčení bez

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

4.5.2 A/I V praxi jsou uživatelé záměrně vystavováni

Uživatelé služby jsou chráněni před konfrontaci při stížnosti jako součást nácviku v

negativními dopady, které mohou dovednostech řešení drobných konfliktů. Pokud

vyplynout z jimi podaných stížností. se jedná o závažný případ (např. zneužití

personálem) není ochrana uživatele zajištěna.

4.5.3 Uživatelé služby mají přístup k právním A/F

zástupcům a mohou se s nimi setkávat

mezi čtyřma očima.
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4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/P Informace o právních službách v písemné podobě

zástupcům, kteří je informují o jejich nejsouv uživatelům k dispozici.

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 A/P Zákaz týrání /zanedbávání včetně sankcí není

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata ošetřena vnitřními předpisy, ani např. v

disciplinární a/nebo právní opatření. pracovních náplních.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení N/A Zařízení nebylo dosud navštíveno VOP. FN má

s cílem předcházet špatnému zacházení svého ombusdmana o jehož existence jsou

s uživateli služby. uživatelé informováni písemně, ale spolupráce je

minimální z důvodu jeho vytíženosti.

5. PRÁVO NA NEZÁVISLÝ ŽIVOT A NA A/P Viz tématická oblast

ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, aby A/F

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 Zaměstnanci uživatele služby informují o A/F

možnostech bydlení a finančních zdrojích.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při A/F

získání a udržení bezpečného, finančně

dostupnéhoa slušného bydlení.

5.1.3 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají A/F

získat finanční zdroje nezbytné pro život v

komunitě.

5.2 Uživatelé služby mají přístup ke A/I Nápomoc v profesním rozvoji a v získání

vzdělávání a pracovním příležitostem. placených pracovních příležitostí není součástí

léčby.

5.2.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Informace se poskytují pouze omezeně

informace o vzdělávání a pracovních především s odkazem na úřad práce.

příležitostech v komunitě.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Není součástí programu léčby.

s přístupem k příležitostem na vzdělávání,

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Nápomoc v profesním rozvoji a v získání

v profesním rozvoji a v získání placených placených pracovních příležitostí není součástí

pracovních příležitostí. léčby.
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5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/P Vazeb zařízení na organizace osob se zdravotním

účastnit se politického a veřejného života postižením jsou minimální.

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Informace o možnosti volit nelze objektivně

informace, které jsou nutné k tomu, aby doložit formu písemných informací ani v

se mohli plně zapojit do politického a provozním řádu.

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/F Uživatelé dostávají (i mimo řád, který neupravuje)

s uplatňováním jejich hlasovacího práva. speciální propustku na volby.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Nebylo možné ověřit existence vazeb na

se zapojením do činností politických, organizace osob se zdravotním postižením

náboženských, sociálních organizací, narozdíl od organizace AA.

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.

5.4 Podporuje se účast uživatelů služby A/I Podpora uživatelů v zapojení do aktivit je s

v sociálních, kulturních, náboženských a ohledem na způsob léčby zacílena na dění a

volnočasových aktivitách. nabídku primárně uvnitř zařízení.

5.4.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Podpora uživatelů o zapojení do aktivit je s

informace o dostupných možnostech ohledem na způsob léčby zacílena na dění a

zapojení do sociálních, kulturních, nabídku primárně uvnitř zařízení.

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2 A/I Pacienti se mohou účastnit jimi vybraných akcí až
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

po 60 dnech. Po 30 dnech pokud je zajištěn
s účastí ve společenských a volnočasových

doprovod schváleného rodinného příslušnka a
aktivitách dle jejich volby.

pouze o víkendech.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Pacienti se mohou účastnit jimi vybraných akcí až

s účastí v kulturních a náboženských po 60 dnech. Po 30 dnech pokud je zajištěn

aktivitách dle jejich volby. doprovod schváleného rodinného příslušnka.
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Diskuse

Kontext instituce

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

Léčebna se nachází v menším městečku cca 15 minut jízdy autem od Přímo

vedle léčebny je kulturní dům, městská knihovna.

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

Doprava do je možná během pracovních dnů i víkendů autobusem. Dopravní spojení z

např. vlakem do dalších měst je velice dobré.

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

získávány z lokality nebo zvenčí?

Léčebna přijímá pacienty z celé ČR. Nejvíce pacientů bylo v roce 2017 z kraje (124

pacientů), z kraje (49 pacientů), z kraje (33 pacientů), ze kraje

(25 pacientů), z ( 13 pacientů). Průměrná věková struktura pacientů je za roky 2014-2017 36 až 39

let.

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

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

s tělesným postižením)?

Instituce neposkytuje kromě základní léčby další podpůrné služby, ani není připravena na specifika a

potřeby různých skupin.

• 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)

Pacienti jsou léčebně v průměru čtyři až šest měsíců, pokud dokončí léčebný proces. Nikdo z pacientů

není v zařízení déle než jeden rok.

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

Léčebna patří mezi důležité zaměstnavatele v okolí. Většina pracovníků léčebny bydlí v blízkém okolí.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce?

Od poloviny srpna 2018 začne v léčebně nově fungovat transformační tým, jehož členem bude i peer

konzultant.

Proces hodnocení

Viz výše.

Téma 1: Právo na přiměřenou životní úroveň (Čl. 28 ÚPOZP)
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Vedení i zaměstnanci instituce kladou důraz na zvyšování kvality životní úrovně uživatelů. Vedení

léčebny je zároveň do značné míry limitováno nedostatkem finančních prostředků od Fakultní

nemocnice Problémem je, že objekt není bezbariérový. Nutná je i investice do výměny

starých oken, která netěsní, včetně zajištění zastínění pokojů instalací žaluzií. Klienti však hodnotí

prostředí léčebny pozitivně. Prostorově nevyhovující je také návštěvní místnost. Park v okolí léčebny

působí přívětivě a udržované a je aktivně využíván uživateli.

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

Limitem pro přijetí k léčbě je přístup pro osoby s fyzickým postižením (zařízení není bezbariérové) a pro

léčbu cizinců nehovořících českým jazykem (jedním z hlavních důrazů léčby je psychoterapie). Tým

odborníků je dostatečný s tím, že si uvědomují, že při vyšším počtu terapeutů by mohl být zajištěn

intenzivnější program a více individuální přístup. Dlouhodobě chybí v týmu adiktolog, muzikoterapeut.

Chybí prostor umožňující relaxační techniky nebo i rodinou terapií. Funkci laických terapeutů pokrývají

uživatelé s opakovací léčbou. Chybí individualizovaná péče mimo intence léčby tradičního skálovského

typu.

Léčba psychofarmaky je přiměřená. V době hodnotící návštěvy se zde ale nevyskytovali uživatelé

vyžadující komplikovanější podporu psychofarmaky. S lékařem mají uživatelé možnost svůj stav

konzultovat denně v rámci individuálních vizit, sami si jejich potřebu určují. Je zaznamenán pouze 1

případ z roku 2016, kdy došlo k záměně podaného léku.

V oblasti proškolování personálu i uživatelů o lidských právech jsme zjistili nedostatky. Ačkoliv personál

tvrdí, že jistě byl v právech pacientů proškolen, konkrétněji povědomí a znalost ÚPOZP neměl.

Uživatelé jsou formálně podporováni v otevřeném vyjadřování svých názorů zejména na komunitě, chybí

ale možnost anonymního mechanismu. Oblast Dříve vyslovených přání ve směrnicích FN

existuje, zde se ale nerealizuje.

Je dán pevný rámec léčebného programu, s malým rozptylem v individualizaci. Individuální léčebný plán,

tak, jak je doporučován terapeutickým týmem, je však pěkně rozpracován, jak po zdravotní, tak po

sociální stránce.

Služby v rámci obecné a reprodukční medicíny jsou plně dostupné. Uživatelé jsou podrobováni zdravotní

osvětě. Klienti nejsou podporováni v oblasti navazování sexuálních vztahů, tudíž případné následky

nejsou brány v zřetel.

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

14 ÚPOZP)

Uživatelé jsou do léčby přijímáni zpravidla pouze dobrovolně a na základě informovaného souhlasu. Z

pohovorů vyplynulo, že jsou uživatelé zpravidla silně motivováni dodržovat léčebný režim. Tento

nemohou ovlivňovat, na počátku léčby však v konzultaci s terapeutem vypracovávají svůj individuální

plán a cíle, které průběžně vyhodnocují. Dříve vyslovená přání se v léčebně neužívají. Podle informací

personálu by pacienti, pro které je tento dokument relevantní, byli přemístěni do jiného zařízení.

Pravidelně mají rovněž individuální sezení s lékařem a s terapeutem, během kterého řeší nastavení a

postup léčby. Zaměstnanci aktivně pomáhají uživatelům s vyhledáváním následné péče, doléčování je

považováno za velmi důležitou součást léčby. Přání uživatelů ukončit léčbu bývá respektováno. V zařízení

se nevyskytují uživatelé s omezenou svéprávností. Uživatelé mají právo přístupu do své dokumentace a

jsou si tohoto práva vědomi.

Téma 4: Zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení (Čl. 15 a 16 ÚPOZP)
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Vztahy v zařízení jsou respektující až přátelské, konfliktům se podle vyjádření zaměstnanců i uživatelů

daří předcházet, případně konstruktivně řešit. V zařízení se nepoužívají omezovací prostředky, ani

elektrokonvulzivní terapie. Nezaznamenali jsme informaci o případu fyzického či psychického násilí.

Zaměstnanci jsou částečně proškoleni na práci s krizovými situacemi, k těmto však podle jejich vyjádření

i podle dokumentace dochází velmi zřídka. Případné výzkumy schvaluje etická komise zařízení, uživatelé

se jich účastní na základě dobrovolnosti. Zařízení má vypracovaný postup pro vyřizování stížnosti, avšak

tento postup není vyvěšen na viditelných místech v zařízení. Uživatelé si nejsou tohoto postupu vědomi.

Stížnosti se vyřizují v otevřeném prostoru komunity, případně individuální konzultací s terapeuty.

Zařízení v zásadě neobdržuje písemné stížnosti, stížnosti na externí orgány nejsou podávány a uživatelé

nejsou o této možnosti informováni. Z pohovorů rovněž vyplynulo, že potřebu podívat stížnosti uživatelé

necítí. Zaměstnanci v některých případech doporučují kontakt s právníky nebo neziskovými

organizacemi, zejména však v oblasti exekucí a osobních bankrotů.

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

Uživatelé si o svém životě v rámci pravidel daných léčebným režimem rozhodují sami. Informace o

možnostech bydlení, sociálních dávkách, invalidních důchodech je poskytováno. Je-li aktivní zájem,

poskytovatel péče v této oblasti poskytuje uživatelům podporu. Příležitosti na vzdělání jsou ve formě

besed a diskuzí s dalšími rezidenty. Právo uživatelů účastnit se politického a veřejného života není nijak

omezováno, případná podpora ze strany personálu je zajištěna. Mnoho uživatelů však této možnosti

nevyužívá. S přihlédnutím k požadavkům léčby si uživatelé sami rozhodují o účast na společenských,

náboženských a volnočasových aktivitách. Nastavení a míra režimu zásadně omezuje právo uživatelů

účastnit se kulturních, náboženských a volnočasových aktivit.

Závěry a doporučení

1. Bylo by vhodné zaměstnance pro školit v tématu práv pacientů podle Úmluvy o právech osob se

zdravotním postižením a informace týkající se práv pacientů reflektujících úmluvu rovněž umístit na

viditelných místech v léčebně.

2. Je nutné zajistit přístup uživatelů k důvěrnému (i anonymnímu) stížnostnímu mechanismu, který

nebude založen pouze na diskuzích v rámci komunity, případně na osobních rozhovorech s

personálem. Tento mechanismus by měl být nezávislý a objektivní. Doporučujeme například

vytvoření komise pro řešení stížností (jejímiž členy budou pacienti i externí osoby) a schránky důvěry

vybírané nezávislou osobou. Doporučujeme rovněž na viditelných místech v zařízení vyvěsit

srozumitelné a praktické informace o možnostech podání stížnosti externímu nezávislému orgánu

(např. veřejný ochránce práv).

3. Doporučujeme proškolení personálu ve vytváření krizových plánů a užívání deeskalačních technik,

aby všechny vážnější krize uživatelů nebylo nutné řešit odvážením uživatelů do fakultní nemocnice

4. Doporučujeme zvážit mírné rozvolnění režimu v odůvodněných případech, pokud je to terapeuticky

vhodné (např. možnost ranního běhání, navštěvování sportovních a kulturních akcí (lekce jógy apod.)

v týdnu mimo propustky.

5. Doporučujeme zvážit zařazení vzdělávacích akcí na osobní rozvoj, např. rekvalifikační kurzy, osobní

setkání se zaměstnavateli pro uživatele.

6. Doporučujeme upravit podávání pouze studených večeří a rozšířit rozmanitost.

7. Doporučujeme nadále usilovat o posílení týmu o adiktologa.

8. Vzhledem k chystané reformě doporučujeme zvážit rozšíření nabídky léčby pro uživatele, kterým

nevyhovuje takto strukturovaná léčba.
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9. Hodnocení kvality služeb rozšířit o oblast naplňování CPRD (Úmluvy) a k tomu využít hodnotící

nástroj WHO.

10. Doporučujeme přijmout opatření ke zvýšení soukromí uživatelů na pokojích a v koupelnách.

23


