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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 založena v roce 1866 (jde o druhé nejstarší psychiatrické

zařízení v ČR). organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, má kapacitu

541 lůžek. V Sadské (odloučeném pracovišti této nemocnice) je pak 80 lůžek. má

celkem 12 objektů, kdy v 6ti objektech je administrativní, technické či provozní zázemí. Ve zbylých 6

objektech jsou lůžka pro pacienty. Z těchto 12 pavilonů je většina objektů zrekonstruovaných zvenku a

některé jsou částečně zrekonstruované. V současnosti je v psychiatrické nemocnici hospitalizovno 544

pacientů (z toho je k datu 15.8. 2018 295 žen a 249 mužů), ročně absolvuje v nemocnici léčbu 2071

pacientů (počet přijatých za rok 2017). Počet propuštěných pacientů byl za rok 2017 2078. Nemocnice

obsluhuje území na východ až výběžek, V

nemocnici jsou však uživatelé z celé republiky. Ke dni 31.7. 2018 bylo v zařízení 63 uživatelů s

nařízenou ochrannou léčbou. Ke stejnému datu bylo 164 uživatelů nedobrovolně hospitalizovaných.

Hodnotící tým se zaměřil zejména na prohlídku a hodnocení následujících oddělení: A 14, B 5, S 8 a S

10. Pavilony označené písmenem “A” jsoumužské, pavilony označené písmenem “B” jsou ženské.

Zařízení má taká koedukovaná oddělení, označení písmenem “S”. Oddělení A 14 je koncipováno jako

mužské. Má 40 lůžek. 15 pacientů ze 40 bylo k datu 14.8. 2018 hospitalizovaných déle než rok.

Převážná část diagnóz pacientů jsou schizofrenie. Oddělení B 5 je koncipováno jako ženské. Počet

hospitalizovaných žen je k dnešnímu datu (15.8. 2018) 35. Z tohoto počtu je 25 uživatelek

hospitalizovaných déle než rok. Převládající část diagnóz u uživatelek jsou schizofrenie, případně v

kombinaci s mentální retardací. Oddělení S 8 je koedukované. Má kapacitu 45 lidí, k datu hodnocení

(14.8. 2018) je obložnost 43 uživatelů. 14 uživatelů bylo hospitalizováno déle než rok. Na dalším

koedukovaném oddělení – S 10 je k datu hodnocení (14.8. 2018) 22 lůžek obsazených (z kapacity 25

lůžek). Na oddělení nebyl nikdo déle než rok.

Shrnutí výsledků

Téma Stupeň dosažených výsledků
1

(A/F, A/P, A/I, N/I,

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

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

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením – dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň A/I

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

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

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

ÚPOZP)

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

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)
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Metodologie

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

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

odbornice na lidská práva.

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

také s paní ředitelkou termínu a vlastním průběhu návštěvy.

Dopis oznamující návštěvu zaslaloMinisterstvo zdravotnictví. Před návštěvou byl proveden s paní

ředitelkou zařízení telefonický a e-mailový kontakt k projednání časového harmonogramu návštěvy a

součinnosti, potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 12 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu). Z tohoto

počtu bylo 6 žen a 6mužů. Dále rozhovory proběhly s 18 zaměstnanci, a to v následující struktuře

pracovních pozic: ředitelka, náměstek ředitele pro léčebnou péči, hlavní sestra, manažer kvality, 2

primáři, lékař, 3 staniční sestry, psycholožka, 4 zdravotně sociální pracovnice , 1 vrchní sestra, 1

zdravotní sestra, sociální sestra. Dále členové týmu využili studium dokumentů, pozorování, účast na

aktivitách pro pacienty, prohlídku areálu.

Setkání týmu proběhlo 15.8. 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
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1. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/I Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1
Budova je v dobrém technickém stavu.

A/I

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/I Budovy jsou ve fuknčním stavu. Některé budovy

(např. okna nejsou rozbitá, malba se jsou před rekonstrukcí. Je nezbytné zajistit další

neloupe ze zdí). stavebně technické úpravy zejména vnitřních

prostor k zajištění humanizace prostředí.

1.1.2
Budova je přístupná pro osoby s tělesným

A/P Na hodnocených odděleních nejsou všude

postižením. bezbariérová sociální zařízení ani bezbariérové

vstupy do koupelen.

1.1.3
Osvětlení (umělé i přirozené), vytápění a

A/I Není zajištěno zastínění oken např. zaluziemi.

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro
Klimatizace ani větrání není namonotováno.

bydlení.
Osvětlení na hodnocených odděleních bylo

zajištěno převážně stropními světly.

1.1.4
Jsou zavedena opatření na ochranu osob

A/P Hodnocená oddělení jsou trvale uzamčena a je

před zraněním v důsledku požáru.
tedy znesnadněnapoužitelnost únikových cest.

1.2
Uživatelé služby mají dobré podmínky

N/I

pro pohodlný spánek a dostatek

soukromí

1.2.1 N/I Na hodnocených odděleních není zajištěn

Místnosti pro spaní poskytují uživateli dostatečný životní prostor a soukromí pro

dostatečný životní prostor a nejsou uživatele. Pokoje jsou vícelůžkové. Na některých

přeplněné. sledovaných odděleních jsou pokoje uzamčené

po většinu dne, přestože jsou uživatelé na

odděleních přítomni.

1.2.2 Muži, ženy, děti a starší osoby mají k A/F Místnosti pro spaní jsou oddělené pro rozdílná

dispozici oddělené místnosti pro spaní. pohlaví, ale na výrazný věkový rozdíl není brán

zřetel.

1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně N/I Uživatelé jsou vázáni režimemoddělení. Jsou

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou nastavená režimová opatření týkající se programu

spát. jednotlivých oddělení a jejich provozu.

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům N/I Uživatelé nemohou uzamknout pokoje zevnitř.

služby dostatek soukromí. Pokoje neposkytují žádné soukromí pro

převlečení.

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/I Na oddělení B 5 nemají uživatele prostor pro

osobní věci a mají k dispozici odpovídající
uložení osobních věcí (skříňky, stolky). Na dalších

uzamykatelný prostor pro jejich uložení.
hodnocených odděleních toto bylo částečně

řešeno (např. zamykatelné skříňky, stolky).

1.3
Zařízení splňuje hygienické a sanitární

A/P

požadavky.

1.3.1 Koupelna a toalety jsou čisté a funkční. A/P Na některých toaletách sledovaných odděleních

nebyl dostupný toaletní papír.

1.3.2 A/I Koupelny a toalety jsou oddělené pro ženy a

Koupelna a toalety poskytují soukromí a muže. Koupelny a toalety však neposkytují

jsou oddělené pro ženy a muže. dostatek soukromí. Koupelny a toalety nejsou

uzamykatelné pro uživatele.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup A/P Koupelny jsou uzamčené. Na některých

do koupelny a na toalety. sledovaných odděleních jsou koupelny otevřeny

pouze v určitou denní dobu.

1.3.4
Je uspokojena také potřeba

A/P Na hodnocených odděleních je ztížený přístup

vyprazdňování a osobní hygieny těch
pro uživatele upoutané na lůžko při

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na
vyprazdňování či provádění osobní hygieny.

lůžko nebomají jiné tělesné postižení.
Nezaznamenali jsme však uživatele upoutaného

na lůžko.

1.4
Uživatelé služby dostávají stravu,

A/P

nezávadnou pitnou vodu a oblečení,

které odpovídá jejich potřebám a

preferencím.

1.4.1
Strava a nezávadná pitná voda jsou

A/F K dispozici výběr z jídel. Jsou dostupné tekutiny:

k dispozici v dostatečném množství,
čaj, voda z kohoutku (nezávadná pitná voda).

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

1.4.2 A/P Z pozorování bylo zjištěno, že se někde používají

Strava se připravuje a servíruje za
plastové hrnečky. Jídelna na oddělení A 14 měla

uspokojivých podmínek a stravovací
hodně oprýskané stěny.

prostory jsou kulturně vhodné a odráží

stravovací zvyklosti v komunitě.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/I Uživatelé na oddělení B 5 nemohou nosit vlastní

oblečení a obuv (denní a noční úbor). oblečení včetně spodního prádla.

1.4.4
Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení,

A/F

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality,

které odpovídá jejich kulturním

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

komunikovat a jejich právo na soukromí

je respektováno.

1.5.1 A/I Použití komunikačních prostředků je omezeno

Uživatelé služby mohou svobodně a bez nepřítomností wi-fi. Je časově omezený přístup

cenzury využívat komunikační prostředky, na internet a k využití PC. Uživatelé, kteří nemají

jako jsou telefony, dopisy, e-maily a vlastnímobilní telefon, nemají možnost využít

internet. např. telefonní automat, který by byl dostupný na

oddělení.

1.5.2 Je respektováno právo uživatelů služby na A/P Prostory na odděleních neumožňují vždy

soukromí při komunikaci. soukromí při komunikaci.

1.5.3
Uživatelé služby mohou komunikovat

A/P Písemné informace, včetně informovaného

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim
souhlasy nebyly v jiném jazyce k dispozici.

poskytne podporu (např. překladatele),

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 Uživatelé služby se po v areálu zařízení A/I Volný pohyb po areálu je omezen uzamčenými

mohou volně pohybovat. vchody a režimovými opatřeními.

1.6
Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a

A/I

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1
Zařízení disponuje dostatečným

A/I Na hodnocených odděleních není dostatečné a

vybavením, které je pohodlné a v dobrém
pohodlné vybavení, zejména na oddělení B 5.

stavu.

1.6.2 A/I Dispozice hodnocených oddělení neumožňuje

Dispozice zařízení umožňuje interakci komunitní charakter života. Jde o institucionální

mezi uživateli služby, zaměstnanci a uspořádání prostor, které neumožňuje vhodnou

návštěvníky. interakci mezi uživateli a personálem, popřípadně

návštěvami.

1.6.3
Zařízení poskytuje nezbytné zdroje –

A/I Vybavení pro volný čas je omezeno zejméno na

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli oddělení B 5.

příležitost účastnit se volnočasových

aktivit.

1.6.4 A/I Trávení volného času je většinou soustředěno do

Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako prostoru chodby nebo jídelen, které nejsou

prostory, kde uživatelé služby tráví volný primárně určeny k tomuto účelu. Pokoje na

čas. některých sledovaných odděleních jsou během

dne uzamčeny.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.
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1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/P Na oddělení B 5 a A 14 je komunikace s

komunikovat s ostatními uživateli, včetně příslušníky opačného pohlaví omezena režimem

příslušníků opačného pohlaví. vycházek.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/P Zaměstananci pomáhají s realizací osobních

požadavků jako např. účast na svatbě požadavků uživatelů, které však podléhá

nebo pohřbu. schválení lékaře.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/I Na hodnocených odděleních byly zjištěny velké

pravidelných, organizovaných aktivit, rozdíly, kdy na oddělení B 5nebylo zcela

které jsou obecně i z věkového hlediska prokazatelné, že jsou aktivity zcela dostupné a

vhodné. přístupné pacientům.

1.7.4 A/I Množství aktivit je předáváno ze strany dalších

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby neziskových organizací, např. FOKUS. Nebylo

informace o aktivitách v komunitě a prokázáno, že by byly informace předávány

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit. některým uživatelům ve srozumitelné podobě na

základě jejich kognitivních schopností.

1.7.5
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

A/P Nabídka akcí a aktivit zvenku do zařízení je

s účastí na zábavních aktivitách a akcích
řešena. Přístup ke kultuře mimo areál je limitován

mimo zařízení a zábavní aktivity
systémem propustek a vycházek.

z komunity se realizují na půdě zařízení.

2.
PRÁVO NADOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ

A/I Viz tématická oblast

ÚROVNĚ FYZICKÉHO A DUŠEVNÍHO

ZDRAVÍ (ČL. 25 ÚPOZP)

2.1
Zařízení je dostupné každému, kdo

A/P

požádá o léčbu a pomoc.

2.1.1
Nikomu není odepřen přístup do zařízení

A/F

nebo k léčbě na základě ekonomického

hlediska nebo rasy, barvy pleti, pohlaví,

jazyka, náboženského vyznání, politického

či jiného přesvědčení, národního,

etnického, domorodého nebo sociálního

původu, postižení, narození, věku nebo

jiného postavení.

2.1.2 Každý, kdo požádá o psychiatrickou léčbu, A/F

získá péči v tomto zařízení nebo bude

odkázán na jiné zařízení, které mu péči

může poskytnout.

2.1.3
Žádný uživatel služby nebude do tohoto

A/I Na hodnocených odděleních zůstavají uživatele,

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

v něm nebude setrvávat na základě rasy,
personálu nemohou být přesunuti z hlediska

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského kapacit návazných služeb, nedostatku finančních

vyznání, politického či jiného přesvědčení,
prostředků nebo hospitalismu.

národního, etnického, domorodého nebo

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.
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2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/I

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

v oblasti duševního zdraví.

2.2.1
V zařízení pracují zaměstnanci vybavení

A/I Na hodnocených odděleních byl zjištěn

dostatečně různorodými dovednostmi
nedostatek personálu, jehož náplní práce byla

k poskytování poradenství, psychosociální
přímá podpora uživatele k životu v komunitě.

rehabilitace, informací, vzdělávání a
Tuto činnosti suplují aktivity jiných organizací

podpory uživatelům služby, jejich
(FOKUS, RIAPS, VIDa atd.)

rodinám, přátelům nebo pečovatelům za

účelem podpory samostatného života a

zapojení do komunity.

2.2.2
Zaměstnanci jsou informováni o

A/P Jsou rozdíly mezi jednotlivými sledovanými

dostupnosti a roli komunitních služeb a
odděleními. Výraznou roli pro získávání informací

zdrojů za účelem podpory samostatného
hraje organizace FOKUS.

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 A/I Zařízení má písemný standard týkající se práv

pacientů, který obsahově hrubě odpovídá

lidskoprávním standardům, nereflektuje však

Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné
přímoÚmluvu o právech osob se zdravotním

informace o právech osob s mentálním
postižením. Zaměstnanci si jsou vědomi

postižením a jsou obeznámeni
základních lidskoprávních standardů, nejsou však

smezinárodními standardy v oblasti
přímo školeni v oblasti práv osob s duševním

lidských práv včetně ÚPOZP.
postižením. Informačnímateriály vyvěšené na

odděleních jsou spíše formální, nejsou uživatelsky

přístupné.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Uživatelé sledovaných oddělení mají možnost

mechanismech, jejichž prostřednictvím vyjadřovat své názory na vizitách a komunitách.

mohou vyjadřovat své názory na Není vice rozpracován process pro vyjádření

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a vlastních názoru na poskytované služby a diskuzi

mají k nim přístup. o nich.
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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
Každý uživatel služby má komplexní,

N/I Uživatelé na hodnocených odděleních nemají

individuální léčebný plán, který zahrnuje
zpracované komplexní léčebné plány, ani cíle

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní,
vedoucí k zotavení. Nicméně v této oblasti jsou

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí
rozdíly mezi sledovanými odděleními.

k uzdravení.

2.3.2
Léčebné plány řídí sám uživatel služby a

N/I Jsou rozdíly mezi jednotlivými sledovanými

odráží jeho volbu a preference v oblasti
oddělení. Na některých odděleních nejsou

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel
uživateli zapojeni do tvorby léčebných plánů.

služby a zaměstnanec zařízení, kteří také

plány pravidelně revidují a aktualizují.

2.3.3
V rámci léčebných plánů jsou uživatelé

N/I Není důkaz, že se léčebna věnuje vypracování

služby vybízeni, aby si vypracovali
dokumentů “Dříve vyslovená přání”.

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

(dokument s pokyny pro lékařskou péči),

ve kterém jsou konkretizovány možnosti

léčby a rekonvalescence, které si přejí

nebo nepřejí využít v případě, že by nebyli

schopni své přání v určité budoucí etapě

vyjádřit.

2.3.4
Každý uživatel služby má přístup

A/I V rámci zařízení jsou psychosociální programy,

k psychologickým programům zaměřeným
včetně nácviku řešeny ve spolupráci s organizací

na naplnění jím zvolené společenské role,
FOKUS. V rámci hodnocených odděleních bylo

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

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání
uživatelů.

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.

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 nebudemuset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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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/P Je propojeno se zdravotní péčí, ale pouze

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

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

jako je například sekundární péče, a služby

v rámci přirozené komunity, jako

například příspěvky, bydlení, pracovní

agentury, centra denní péče a asistovanou

rezidenční péči.

2.4
Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově

A/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.

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/P Nefarmakologické přístupy se nevyužívají na

možnostech léčby, které jsou dostupnou
všech sledovaných oděleních.

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.
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2.5.3
Je-li třeba provést chirurgický nebo

A/F

lékařský zákrok, který nelze realizovat

v daném zařízení, bude uživateli pomocí

běžného postupu tato služba včas

zajištěna jinde.

2.5.4 V zařízení pravidelně probíhá zdravotní A/P Zdravotní osvěta a propagace je nabízena, ale na

hodnocených odděleních nevyplynula

osvěta a propagace.
systematičnost praxe.

2.5.5
Uživatelé služby jsou informováni o

A/P Chybí dostupná možnost ochrany před pohlavně

záležitostech týkajících se reprodukce a
přenosnými chorobami (kondomy).

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/I Viz tématická oblast

ZPŮSOBILOSTI A PRÁVO NA SVOBODU A

OSOBNÍ BEZPEČNOST (ČL. 12 A 14

ÚPOZP)

3.1
Preference uživatelů služby ohledně

A/I

místa a formy léčby mají vždy přednost

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem A/P Preference uživatelů jsou limitovány systémem

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim péče v ČR a v rámci zařízení je snaha, aby

budou služby zprostředkovány. preference uživatelů byly zohledňovány.

3.1.2 A/I Na některých hodnocených odděleních nebylo

zjištěno, že by bylo vynakládáno dostatečné úsilí
Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby

pro to, aby uživatelé mohli žít ve své komunitě
bylo zajištěno, že uživatelé služby budou

4 (B5). Důsledkem toho je, že se pro některé
moci žít ve své komunitě.

uživatele stala nemocnice komunitou, což

hodnotíme jako negativní praxi.

3.1.3 A/I Vzhledem k tomu, že jsme na hodnocených

odděleních nezaznamenali komplexní plány

Preference uživatelů služeb jsou základem zotavení pro každého z uživatelů (kromě

všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich spolupráce s organizací FOKUS), nelze uvažovat o

léčby a rekonvalescence. tom, že by preference uživatelů byly

zohledňovány. Na některých odděleních

individuální plánování neformálně probíhá.

3.2
Jsou zavedeny postupy a záruky, které

A/I

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

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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3.2.1 A/I Na hodnocených odděleních vyplynulo, že

Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a podávané informace o léčebě nejsou ve formě

informovanémsouhlasu uživatelů služby. srozumitelné pro všechny uživatele např. pro

osoby s mentálnímpostižením.

3.2.2
Zaměstnanci při poskytování léčby

N/I Zařízení se této oblasti nevěnuje.

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

služby.

3.2.3 A/P Mají právo odmítnout léčbu (kroměuživatelů

Uživatelé služby mají právo léčbu hospitalizovaných nedobrovolně), ale

odmítnout. pravděpodobně z důvodu nedostatku alternativ

je toto právo uživateli málo využíváno.

3.2.4
Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu

A/F

nebo zadržuje osobu bez jejího

svobodného a informovaného souhlasu,

se zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnémuorgánu.

3.2.5
Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo

A/F

drženy, aniž by k tomu daly informovaný

souhlas, jsou informovány, jak se proti

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 N/I Nebylo zjištěno, že uživatelé na hodnocených
Zařízení podporuje, aby osoby, které se

odděleních dostávají ze strany personálu
léčí nebo jsou zadržovány bez

dostatek srozumitelných informací o možnosti
informovaného souhlasu, získaly přístup

odvolání se proti léčebě nebo detenci a přístupu k

k postu odvolání a právnímu zastoupení.
právnímu zastoupení.

3.3
Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji

A/I

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

3.3.1
Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají

A/I Na hodnocených odděleních je toto realizováno s

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost
limity vyplývajícími z režimu oddělení.

rozumět informacím, rozhodovat a volit.

3.3.2 A/I Zařízení má zpracované písemné informace o

O právech uživatelů služby jsou právech pacientů, které jsou vyvěšeny na

poskytovány jasné a srozumitelné odděleních. Tyto informace nejsou pro každého

informace v písemné i ústní formě. srozumitelné a neexistují v alternativních

formách, např. easy to read.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/I V písemné podobě je tato oblast uspokojivě

a srozumitelné informace o hodnocení, upravena v rámci standardů. Uživatelé

diagnóze, možnostech léčby a nedostávají např. v písemné podobě informace o

rekonvalescence, a to ve formě, které léčbě a možnostech zotavení. V některých

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili případech toto může vést k tomu, že uživatelé

svobodné a informované rozhodnutí. informace v paměti neudrží.
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3.3.4
Uživatelé služby mohou pro pomoc

A/I Uživatelům v tomto není bráněno, ale personál

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o
ani uživatelé si této možnosti nejsou vědomi.

osobních, právních, finančních či jiných

záležitostech určit dle své vlastní volby

osobu, která jim bude poskytovat

podporu a se kterou se budou moci

poradit, anebo síť osob, a zaměstnanci

zařízení budou tyto vybrané osoby

respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc A/I Toto je zčásti naplňováno prostřednictvím

nominované osoby poskytující podporu organizace FOKUS, pokuduvažujeme o tom, že

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí organizace FOKUS patří do sítě osob poskytujích

podporovaného uživatele služby. podporu.

3.3.6
Podporované rozhodování je

N/I Na hodnocených odděleních nebyl proces

převládajícím modelem; proces náhradního rozhodování zaznamenán.

náhradního rozhodování není uplatňován.

3.3.7 A/I Proces podporujících osob není v organizaci

Jestliže uživatel služby nemá osoby
znám, zároveň zařízení zprostředkovává kontakt

poskytující podporu nebo síť osob a chce
na organizace, které tuto podporu poskytují,

takovou osobu jmenovat, zařízení mu
např. FOKUS aj. Osoby s mentálním postižením

pomůže takovou podporu zprostředkovat.
mají omezený přístup k těmto organizacím.

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/P Zařízení sdělilo, že toto není umožněno

uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci. uživatelům s omezenou svéprávností.

3.4.3
Informaceo 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/I Viz tématická oblast

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO

PONIŽUJÍCÍMUZACHÁZENÍ ČI TRESTÁNÍ A

OCHRANA PŘED VYKOŘISŤOVÁNÍM,

NÁSILÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM (ČL. 15 A 16

ÚPOZP)

4.1
Uživatelé služeb mají právo na ochranu

A/P Vpracovní náplni není zmiňován etický kodex

před slovním, duševním, tělesným a
ani práva pacientů, vyjma ergoterapeutů.

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.
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4.1.1 A/I Důstojnost uživatelů je na některých odděleních

Personál zachází s uživateli služby lidsky, narušována nutností používat erární oblečení,

důstojně a s úctou. včetně použití spodního prádla a uzamčením

ložnic během dne.

4.1.2 A/P V průběhu hodnocení jsme nezaznamenali

takový přístup. Zařízení má zaveden systém

Žádný uživatel služby není vystaven
řešení těchto událostí. Z dokumentace vyplynulo,

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo
že zařízení uspokojivě nevyřešilo jednu závažnou

duševnímu týrání.
stížnost týkající se tělesného zneužívání (na

oddělení A 14)

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/F V průběhu hodnocení jsme takový případ

fyzickému nebo citovému zanedbávání. nezaznamenali.

4.1.4
Byla přijata náležitá opatření, aby

A/F V průběhu hodnocení jsme takový případ

nedocházelo k žádnému týrání.
nezaznamenali.

4.1.5 A/P V průběhu hodnocení jsme nezaznamenali takový
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby,

případ, ale zařízení aktivně nezprostředkovává

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si
právní poradenství ani kontakt na příslušné

přejí.
organizace.

4.2 K řešení případných krizí se použijí N/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 A/P Zařízení používá omezovací prostředky, na

základě doporučení Veřejného ochránce práv

(VOP) odstranilo síťová lůžka a používá kurty.

Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace Zařízení má v této oblasti zpracován standard,

nebo omezováni v pohybu. který odpovídáčeské legislativě. V jednom

případě bylo sděleno uživatelem použití kurtování

v délce dvou týdnu, což jsme nemohli ověřit k

nemožnosti nahlédnutí do dokumentace.

4.2.2
Zařízení uplatňuje alternativní řešení

N/I Při hodnocení bylo zjištěno, že zařízení se oblasti

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci
deeskalačních technik vůbec nevěnuje a to ani v

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při
oblasti vzdělávání zaměstnanců. Zařízení zatím

řešení krizí a v rámci prevence zranění nezvažovalo zařízení komfortního pokoje.

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3
Vyhodnocení deeskalace se provádí ve

N/I Viz. 4.2.2

spolupráci s dotčeným uživatelem služby

s cílem určit spouštěče a faktory, které

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.
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4.2.4
Upřednostňované metody zásahu

N/I Na hodnocených odděleních se nezpracovávají

stanovené dotčeným uživatelem služby
potencionální spouštěče krizí ani se

jsou k dispozici v případě krize a jsou
nezpracovávají krizové plány.

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5
Případy izolace nebo omezení se

A/P Ve standard není jako forma omezení uvedeno

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se
použití injekční farmakoterapie bez souhlasu

řediteli zařízení a také příslušnému
pacientů. Toto bylo rovněž doporučen VOP.

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 nezletilé osoby.

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky N/A V zařízení se neprovádí.

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby

a nezávislého schválení ze strany odborné

komise.

4.3.6
Potraty a sterilizace se u uživatelů služby

N/A V zařízení se 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

N/A Dle sdělení manažera kvality neprobíhají takové

výhradně na základě svobodného a
pokusy.

informovaného souhlasu uživatele služby.
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4.4.2
Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné

N/A Dle sdělení manažera kvality neprobíhají takové

výsady, vyrovnání nebo odměna za
pokusy.

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3
Lékařské nebo vědecké pokusy se

N/A Dle sdělení manažera kvality neprobíhají takové

neprovádí, pokud mohou být pro
pokusy.

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/I

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 A/I Uživatelům nejsou předávány, ani písemně,

Uživatelé služby jsou informováni o informace o nezávislých orgánech (např. Veřejný

postupech založených na důvěrné bázi pro ochránce práv, CPT). Stížnosti nejsou dale

podávání odvolání a stížností u vnějšího, předávány k nezávislému posouzení. Stížnosti

nezávislého právního orgánu ve věci jsou řešeny neformálně, zařízení ale nedisponuje

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení objektivním a nezávislým stížnostním

pohybu, přijetí nebo léčení bez mechanismem, který by umožňoval důvěrné

informovaného souhlasu a v dalších podání stížnosti. Na některých odděleních jsou

relevantních záležitostech. schránky na stížnosti, ty však nejsou vybírány a

hodnoceny nezávislou osobou.

4.5.2 A/I V současné praxi není na odděleních všem

Uživatelé služby jsou chráněni před
uživatelům zajištěna možnost podat důvěrně

negativními dopady, které mohou
stížnost, a tedy nelze garantovat případné

vyplynout z jimi podaných stížností.
negativní důsledky pro stěžovatele.

4.5.3 A/I Materiálně-technické uspořádání oddělení může

Uživatelé služby mají přístup k právním limitovat setkání s právníkem. Zařízení aktivně

zástupcům a mohou se s nimi setkávat nezprostředkovává právníky ani neinformuje o

mezi čtyřma očima. možnostech právního zastoupení, vyjma kontaktu

s organizací VIDA.

4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/I Do zařízení dle sdělení nikdo nedochází a zařízení

zástupcům, kteří je informují o jejich
toto neiniciuje. Případné snaze uživatelů není

právech, mohou s nimi probrat problémy
bráněno.

a získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5
Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo

A/F Dle sdělení vedení dochází k přeřazení personálu

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata
na jiné oddělení, k pracovně-právním postihům.

disciplinární a/nebo právní opatření.
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4.5.6
Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení

A/F

s cílem předcházet špatnému zacházení

s uživateli služby.

5.
PRÁVONA NEZÁVISLÝ ŽIVOT A NA

A/I Viz tématická oblast

ZAPOJENÍDO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1
Uživatelé služby jsou podporováni, aby

A/P

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 A/P Zařízení se snaží uživatele služby informovat o

možnostech bydlení, finančních zdrojích. Zařízení

Zaměstnanci uživatele služby informují o nemá dostatek personálu, který by mohl

možnostech bydlení a finančních zdrojích. informovat uživatele dostatečně srozumitelně o

všech možnostech (týká se hlavně oddělení B 5, A

14).

5.1.2 A/P Na hodnocených odděleních je tato oblast řešena
Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při

za velkého příspění organizace FOKUS, popř.
získání a udržení bezpečného, finančně

dalších organizací. Zařízení používá nabídky
dostupnéhoa slušného bydlení.

převážně sociálních služeb.

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

vzdělávání a pracovním příležitostem.

5.2.1 A/P Nebyla zaznamenána dostupnost informací o

Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

vzdělávání. Zaměstanci poskytují uživatelům
informace o vzdělávání a pracovních

informace o pracovních příležitostech v
příležitostech v komunitě.

komunitě.

5.2.2
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby

N/I Nabídka středního a vyššího vzdělávání pro

s přístupem k příležitostem na vzdělávání,
uživatele není v zařízení řešena.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

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

profesního rozvoje nebyla zjištěna. Zaměstnanci
v profesním rozvoji a v získání placených

na některých odděleních pomáhají uživatelům se

pracovních příležitostí.
získávání placených pracovních příležitostí.

5.3
Podporuje se právo uživatelů služby

A/I

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.
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5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P Zařízení nebrání uživatelům zapojit se do

informace, které jsou nutné k tomu, aby
politického a veřejnoho života, ale aktivně toto

se mohli plně zapojit do politického a
nepodporuje.

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby

A/F

s uplatňováním jejich hlasovacího práva.

5.3.3
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby

N/I Aktivní podpora a informování v této oblasti

se zapojením do činností politických,
neprobíhá.

náboženských, sociálních organizací,

organizací pro osoby se zdravotním

postižením nebo duševní poruchou a

jiných skupin.

5.4
Podporuje se účast uživatelů služby

A/I

v sociálních, kulturních, náboženských a

volnočasových aktivitách.

5.4.1
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

A/I Podpora probíhá převážně u akcí uvnitř zařízení,

informace o dostupných možnostech
popř. jsou organizovány výlety. Informace o

zapojení do sociálních, kulturních,
jiných akcíchmimo zařízení nejsou k dispozici.

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

A/I Podpora zejména uvnitř zařízení viz. 5.4.1

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3
Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají

A/P Případné naboženské potřeby jsou umožňovány.

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 v obci v podstatě v centruměsta. je

od léčebny cca 3 km. Většina pracovníků léčebny je z dojezdové vzdálenosti léčebny. Lékaři a

psychologové jsou často a dojíždějí.

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

• Doprava (do a zpět) je možná během pracovních dnů i víkendů. Během

všedních dnů autobusy ze zastávky poblíž léčebny jezdí a zpět cca

sedmkrát za hodinu. Během víkendu je dopravní spojení a zpět méně

četné. Doprava do je také – - pravidelná.

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

získávány z lokality nebo zvenčí

• Uživatelé jsou z velké části republiky. Pacienti jsou přijímáni celorepublikově (většina

uživatelů pochází ze kraje).

• 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 pro pacienty v rozsahu své léčby (nelimituje, překážkou nemá být

ani poskytování služeb osobám se zdravotním postižením). Část uživatelů nemocnice jsou

lidé smentální retardací.

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

kratším termínu nebo zda je toposlední bod v pečovatelské cestě)

• Průměrná délka hospitalizace na příjmových odděleních v nemocnici je 25 dní.

• Na sledovaných odděleních jsou i uživatelé, kteří jsou hospitalizováni mnoho let.

• Dle infomací vyplývajících ze zjištění hodnotící návštěvy se zařízení pokouší zajistit další

návazné služby, a to např. domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, ubytovny,

domvy pro seniory. Délka hospitalizace je ovlivněna i omezenou kapacitou sítí navazných

služeb (čekající doba v řádu mnoha let), případně omezenými finančními možnostmi a

motivací některých uživatelů.

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

• Díky své velikosti je pozice nemocice jako zaměstnavatele v obci významná. Nemocnice je

zaměstnavatel v okolí
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• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Jsou zajišťovány služby i pro osoby, které by již mohly využívat sociální služby a ve svém

důsledkuuvízly v systému.

• Nemocnice nyní zpracovává transformační plán, který má do konce srpna 2018 zpracovat a

odevzdat.

• Nemocnice má přidělenou osobu pro transformaci.

• Významnou roli při deinstitucionalizaci hrají organizace, které s PN spolupracují a to např. síť

organizací FOKUS

Proces hodnocení

Viz výše.

Tematické domény

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

Psychiatrická nemocnice je složena z pavilonů, z nichž většina prošla venkovní rekonstrukcí.

V nemocničním parku je zahradnictví, kam mohou uživatelé chodit na pracovní terapii, stáje, kde je

možnost hiporehabilitace nebo animoterapie (je zde i akreditované školicí středisko). Funguje zde i

canisterapie. K dispozici je sportovní hřište a venkovní posilovna.

Při observaci vnitřních prostor jsme zaznamenali probíhající rekonstrukce, ale je potřeba zajistit další

stavebně technické úpravy, aby se uživatelé mohli pohybovat v humánnějším prostředí. Týká se to

hlavně ložnic, které jsou omezeny na lůžka, a na většině hodnocených odděleních chybí vybavení pro

ukládání osobních věcí uživatelů (uzamykatelné noční stolky, skříně). Toto je řešeno společnou skříní, ke

které nemají uživatelé volný přístup, odemykat ji mohl pouze personál. Soukromí uživatelů není

zajištěno ani na jednom z hodnocených odděleních. Pokoje jsou výhradně vícelůžkové, koupelny a

toalety jsou společné bez možnosti uzamknutí, uživatelé se nemohou ani převlékat v soukromí. Ložnice

jsou v nočních hodinách trvale osvětleny. Personál na odděleních pokoje přes den zamyká, což omezuje

komfort uživatelů. Na osobní hygienu mají uživatelé vymezený čas, nemohou koupelny využívat dle

vlastní potřeby. Bezbariérový přístup je umožněn pouze částečně. Oblečení uživatelů na některých

hodnocených odděleních je civilní, ale erární (ne ústavní) získané z vlastních zásob personálu, uživatelé

nemohou používat své vlastní z údajného důvodu komplikovanější údržby. Tuto praxi nevnímáme jako

vhodnou. Pokoje i ostatní prostory jsou udržované v čistotě.

Strava v nemocnici je pestrá a je zde výběr ze tří jídel, což je určitě nadstardní a uživatelé si ji chválí.

Navštívená oddělení jsou režimová, uzamčená. Někde je režim omezen pouze na základní části, jako je

budíček, hygiena, snídaně, léky, komunita, atd. Občasné aktivity zajišťují zdravotní sestry. Na některých

odděleních jsme zaznamenali pestrý program, kterého se uživatelé mohou zúčastnit. Na některých

odděleních byly pokojené uzamčené téměř celý den.

Na všech hodnocených odděleních je velmi dobrá spolupráce s organizací Fokus, která má snahu

uživatele vracet zpátky do života v komunitě. Nicméně organizace FOKUS není schopna pokrýt potřeby
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všech uživatelů. Bohužel hlavně na oddělení B5 se rozvíjí hospitalismus, kdy jsou uživatelé “zvyklí” na

pobyt v nemocnici, která jim supluje chybějící domov. Toto bychom chtěli zdůraznit a doporučili bychom

věnovat více úsilí v hledání jiných možností pro tyto uživatele.

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

Zařízení se maximálně snaží o zajištění práv uživatelů v oblasti fyzického a duševního zdraví. Tým

odborníků je pestrý a naplňuje personální obsazení v oboru psychiatrie. Zaměstancům je nabízena

možnost sebevzdělávání včetně finančního přispění ze strany zaměstnavatele. Výraznější nedostatek se

projevil v oblasti proškolování zaměstnanců na téma lidských práv vč. CRPD a deeskalačních technik.

Poskytované zdravotnické služby jsou na dobré úrovni (je přítomna dobrá dostupnost služeb všeobecné

medicíny včetně možnosti návštěv somatických specialistů), rovněž tak spolupráce s Klaudiánovou

nemocnicí.

Nedostatky byly shledány v oblasti dokumentace - uživatelé na sledovaných odděleních nemají

zpracovány individuální komplexní léčebné plány, které zahrnují nejen zdravotní, ale i sociální, pracovní

a vzdělávací cíle vedoucí k uzdravení. Neošetřená byla take oblast Dříve vyslovených přání.

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

ÚPOZP)

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

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

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

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

nepamatují. Informace jim nejsou poskytovány písemně. Nástěnky na odděleních obsahují informace

týkající se práv pacientů, nejsou však dostatečně praktické a srozumitelné, přístupné pro uživatele

s mentálním postižením. Personál ani pacienti nejsou informováni o právech osob s postižením

vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Velmi velká část uživatelů je omezena ve svéprávnosti, uživatelé se podle informací personálu prakticky

neodvolávají. Někteří uživatelé jsou svéprávnosti prakticky zbaveni, zařízení tento problém neřeší,

zaznamenali jsme případ, kdy personál aktivně inicioval omezení svéprávnosti uživatele. Není zajištěn

efektivní přístup k právnímu poradenství. Podporované rozhodování se nevyužívá, personál nemocnice

si není vědom o existence takové možnosti. Institut dříve vysloveného přání se rovněž v zásadě

nevyužívá a personál ani uživatelé nejsou o možnosti jeho využívání informováni.

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

nedobrovolně, pacienti ale nejsou dostatečně informováni o možnosti se právně proti takovému

umístění bránit, není zprostředkováno efektivní právní poradenství. Ostatní pacienti mají teoreticky

právo odmítnout léčbu, ale z rozhovorů s pacienty i personálem vyplývá, že často zůstávají z důvodu
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nedostatku alternativ, zejména stabilního bydlení nebo sociálních služeb. V zařízení je proto množství

pacientů, kteří zde nejsou kvůli léčbě, ale z důvodu rizika bezdomovectví nebo nedostatku podpory.

Residenti mají vytvořeny osobní složky a zařízení osobní informace pacientů pečlivě hlídá. Pacientům,

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

ustanovit osobu, která může do dokumentace nahlédnout. Kvůli nemožnosti přístupu do dokumentace

nebylo možno ověřit část informací poskytnutých uživateli, týkajících se zejména nepřiměřeného užití

omezovacích prostředků.

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

Během návštěvy jsme zaznamenali respektující a přátelské vztahymezi personálem a uživateli. Samotné

materiální podmínky na některých odděleních (zejména nutnost nošení erárního oblečením včetně

spodního prádla, absence soukromí na pokojích, mříže na téměř všech oknech) však neumožňují

důstojný život v zařízení.

Zařízení přestalo v roce 2018 zcela používat síťová lůžka, z omezovacích prostředků využívá kurtování, na

gerontooděleních se využívají břišní pásy, zařízení má k této oblasti vypracován standard. Injekční

podání zklidňující medikace není považováno za omezovací prostředek a není takto zaznamenáváno, i

přes související doporučení Veřejné ochránkyně práv z roku 2017. Zaměstnanci nejsou školení

v deeskalačních technikách a metodách předcházení užití omezovacích prostředků, nejsou ve spolupráci

s uživateli vypracovávány krizové plány. Zaznamenali jsme stížnost uživatelky na nepřiměřeně dlouhé

(dva týdny) užití kurtů, kterou nebylo možné kvůli zamezení přístupu do dokumentace ověřit.

Zařízení na některých odděleních a na ředitelství disponuje schránkou na stížnosti, není však zřejmé, jak

je na tyto stížnosti reagováno (složky se stížnostmi neobsahují způsoby vyřízení stížnosti, hodnocení,

nebo přijatá opatření). Pacienti nejsou o způsobech podání stížnosti externím orgánům srozumitelně

informováni prostřednictvím informací na nástěnce oddělení, nástěnky neobsahují kontakty na tyto

mechanismy ani postup podání stížnosti. Podle informací personálu jsou stížnosti uživatelů zpravidla

vyřizovány ústně, formou přímého kontaktu uživatele s personálem, nebo prostřednictvím pravidelných

komunit.

Uživatelé mají kontakt se svými (zpravidla soudem ustanovenými) právními zástupci, některá oddělení

však nedisponují dostatečně důvěrnýmprostorem pro takové setkání. Právní poradenství není zařízením

aktivně zajišťováno.

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

je zařízení s institucionální kulturou, kde je započata snaha o naplnění článku 19 - Právo

na nezávislý život. Kladně jsme hodnotili podporu sociálních pracovnic poskytovanou uživatelů v oblasti

finanční soběstačnosti a ve vyhledání návazných sociálních služeb. Zároveň však se jejich činnost často

omezovala s ohledem na časové možnosti zejména na základní administrativní sociální práci (příspěvky,

dávky apod.), než na přímou aktivní podporu k nezávislému životu. Zařízení deklarovalo spolupráci
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s různými organizacemi v komunitě, kdy aktivity lze pozitivně hodnotit zejména v oblasti spolupráce

s organizacemi jako je FOKUS. Na druhou stranu nebylo zjištěno, že by stejnou mírou byla navázána i

spolupráce s organizacemi které zastupují a podporují osoby smentálním postižením, které jsou

uživateli služeb také. V případě hodnocených oddělení bylo opakovaně sdělováno, že

neexistují navázné služby, které by mohly uživatelé využívat, což vede k setrvání uživatelů na

monitorovaných odděleních, či k jejich návratu.Zařízení nebrání uživatelům zapojit se do politického a

veřejnoho života, ale aktivně toto nepodporuje. Sociální, kulturní, a volnočasové aktivity se poskytují

spíše směrem dovnitř zařízení. V zařízení jsou uživatelé, kteří zde žijí i více let, ale není jim dostatečně

poskytována žádná podpora k nezávislému životu, a to zejména na oddělení B 5, kde již část uživatelů

vykazuje znaky hospitalismu, tedy neschopnost fungovat v rámci běžné komunity a nezávislého života.

Zařízení nemá zpracovanou komplexnímetodiku reflektující znovuzačlenění uživatelů do komunity.

Závěry a doporučení

Oceňujeme vstřícnost a otevřenost zaměstnanců nemocnice vůči hodnotícímu týmu, včetně zajištění

potřebných podkladů, informací.

Doporučení:

- Iniciovat síťování sociálních a dalších služeb v komunitě, doporučujeme vyvíjet tlak na správce

jednotlivých sítí a služeb, společně se zřizovatelem;

- Na hodnocených odděleních neprodleně zajistit dostatečné soukromí, intimitu, důvěrnost pro

uživatele a důstojné podmínky;

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

to read apod.);

- Zavádět koncept podporovaného rozhodování, v praxi se začít věnovat i oblasti dříve

vyslovených přání;

- Bylo by vhodné personál proškolit 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;

- Doporučujeme proškolení personálu ve vytváření krizových plánů a užívání deeskalačních

technik;

- Doporučujeme zvážit zařazení vzdělávacích možností a rozvoje pro uživatele, např. rekvalifikační

kurzy apod.;

- Aplikovat systém komplexního individuálního plánování zaměřeného na zotavení;

- Doporučujeme nastavit zapojení peer konzultantů přímo na odděleních, včetně alokace

finančních zdrojů;

- Podpořit process vedoucí k větší samostatnosti všech uživatelů a jejich přípravě na přechod do

běžného života a komunity;

- Do systému vyřizování stížností uživatelů více zapojovat další nezávislé instituce a uživatele o

možnosti a způsobu podání stížnosti na externí organizace srozumitelně informovat;
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- Posílení metod individuální sociální práce s uživateli v jednotlivých životních oblastech společně

s uvolněním režimových opatření na sledovaných odděleních;

- Posílení multidisciplinárních týmů na odděleních.

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

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

nižší skóre.

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

překážkami. Jedná se zejména o následující oblasti:

- Nedostatečná síť návazných služeb;

- I přes přiznanou invaliditu třetího stupně nemají některé uživatelé nárok na vyplácení

invalidního důchodu.

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1 (zaslalo zařízení v přestihu k 1.7. 2018)
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