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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. Jako hlavní nástroj hodnocení byla použita sada nástrojůWHO QualityRights Tool Kit.

Psychiatrická nemocnice byla založena v roce 1863. Nemocnice je přímo zřizovanou organizací Ministerstva

zdravotnictví ČR. V současnosti je kapacita psychiatrické nemocnice 761 pacientů. Nemocnice nemá v současnosti žádná

sociální lůžka. Nemocnice má celostátní působnost a přijímá pacienty z celé ČR. Nejvíce pacientů cca 85 % bylo v roce 2017 z

celkem 521. V nemocnici se ale léčili i pacienti z dalších krajů – – 10, ze

15, z 11, z – 7, ze – 4. V roce 2017 absolvovalo zde léčbu

celkem 704 pacientů. K datu hodnocení (15. 8. 2018) pacientů, z toho 319 žen a 409 mužů.

Celkem 188 pacientů je tady hospitalizovaných více než rok, z toho 147 mužů a 41 žen. K datu 16.8. 2018bylo v psychiatrické

nemocnici 133 uživatelů s omezenou ve způsobilostí, z toho na oddělení č. 7 celkem 19, na oddělení č. 16 celkem 16 pacientů

a na oddělení 18 celkem 16 pacientů. Počet ochranných léčeb v roce 2017 byl celkem 117 osob, v roce 2018 celkem 117

osob. Na oddělení č. 7 byly 2 osoby s ochrannou léčbou, na oddělení č. 16 celkem 5 osob a na oddělení č. 18 celkem 34 osob.

K datu 16. 8. 2018 bylo v nemocnici celkem 618 pacientů nedobrovolně hospitalizovaných, za rok 2017 to bylo 719 osob. Na

oddělení č. 7 bylo v roce2017 celkem 10pacientů a v roce2018 jeden pacient nedobrovolně hospitalizován; na oddělení č. 16

bylo v roce 2017 celkem 23 a v roce 2018 celkem 12 osob nedobrovolněhospitalizovaných; na oddělení č. 18 bylo v roce 2017

celkem 30 osob nedobrovolně hospitalizovaných a v roce 2018 žádná. V roce 2017 bylo nemocnicí odmítnuto celkem 719

osob, vroce 2018 k 16. 8. Celkem 437 osob.

Tato nemocnicemá celkem 32 objektů. Z tohoto počtu slouží 17 objektů slouží administrativním účelům, pro

technické či provozní zázemí. V 15 objektech probíhá léčba. Z poču 32 budov se 4 budovy nachází mimo areál

nemocnice - internát, který slouží pro ubytování zaměstnanců, detašované pracoviště ve pro

léčbu s kapacitou 47 osob (původně léčba závislostí), budova v ulici, kde je plánováno CDZ a budova

v ulici kde jsou byty. Nově zbudovaných budov po roce 1990 je celkem 5 - 3 provozní (vodárny,

údržba a stravovací provoz) a 2 budovy pro léčbu – akutní příjem pro ženy (odd.12) a oddělení č. 19. Celkem 8

objektů je zbudovaných před rokem1900, z toho 6 zdravotnických a 2 provozní. Adaptované budovy jsou mimo

jiné budova ředitelství, kde byly původně byty, budova záchytné stanice a budova oddělení č. 6, kde byl původně

kinosál. V areálu nemocnice senachází lékárna, kostel, novinový stánek, kavárna, prodejna, kadeřnictví. Ve

vstupních návštěních prostorách, které jsou prostorné, působí vstřícně a jsou dobře vybavené jako zázemí i pro

návštěvy je i bankomat na peníze. Z dalších služeb má psychiatrickou ambulanci, denní doléčovací stacionář a

i záchytnou stanice.

Hodnocení proběhlo na oddělení č. 16, které má kapacitu 30 uživatelů (aktuální stav byl k datu hodnocení 30

žen, z toho5 bylo ochranných léčeb); na oddělení č. 18, které má kapacitu 40 uživatelů (aktuálně byl počet 40

mužů, z tohoochranných léčeb bylo 34) a na oddělení č. 7, které má kapacitu 50 uživatelů (aktuálně je stav 50

mužů, z toho2 ochranné léčby)

Shrnutí výsledků

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

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

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 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/I

fyzického a duševního zdraví (Čl. 25 ÚPOZP)

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

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

ÚPOZP)

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

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

3



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.

Program hodnotící návštěvy byla předjednána pracovnicemi Ministerstva zdravotnictví a dale i vedoucím

týmu, který opětovně v časovém předstihu požádal o zaslání dokumentů a podkladů pro hodnocení a

současně předjednal požadavky důležité pro provedení samotného hodnocení- určení kontaktní osoby

ze zařízení pro komunikaci s týmem, orientační časový harmonogram pro rozhovory s personálem i s

uživateli, zajištění uzamykatelné místnosti pro hodnotitele s přístupem k internet atd.

Tým uskutečnil návštěvu a hodnocení nemocnice ve třech dnech v termínu od 15. 8. do 17. 8. 2018.

Během návštěvy členové týmu provedli celkem 23 rozhovorů s uživateli, z toho s 11 muži a s 12 ženami,

a to na odděleních č. 16 (ženském), č. 18 (mužském) a na oddělení 7 (mužském). Členové týmu hovořili i

s 2 rodinnými příslušníky.

Dále rozhovory proběhly s 24 zaměstnanci, a to v následující struktuře pracovních pozic:

1 ředitel, 3 primáři, 2 lékařka - psychiatr, 1 hlavní sestra, 1 zástupkyně hlavní sestry, 4 staniční sestry, 2

zdravotně-sociální pracovníci, 3 psychiatrické sestry, 2 psycholog, 2 sanitář, 3 ergoterapeuti. Dále

členové týmu využili pro hodnocení rozhovor se zástupcem externího poskytovatele služby, interní

dokumenty zařízení, pozorování interakce personálu s uživateli, prohlédli si i další oddělení v areálu

včetně Centrálního příjmu.

Do finálního hodnocení nemocnice 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. PRÁVONA PŘIMĚŘENOU ŽIVOTNÍ A/P Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/P Pokoje uživatelů nejsou vybaveny žaluziemi k

zastínění před slunečním svitem. Větrání I na

větších pokojích přes okna.

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/F

(např. okna nejsou rozbitá, malba se

neloupe ze zdí).

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/F Budovy jsou přístupné osobám s tělesným

postižením. postižením, mají bariérový vstup.

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. Větrání I na

bydlení. větších pokojích přes okna.

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

před zraněním v důsledku požáru. nedostatečná informovanost uživatelů, jak

reagovat v případě požáru.

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

pro pohodlný spánek a dostatek neposkytují tudíž dostatečný prostor a

soukromí soukromí.

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli A/I Pokoje jsou většinou 3 – 4 lůžkové.

dostatečný životní prostor a nejsou Zaznamenali jsme i 6 lůžkové a neposkytují

přeplněné. tudíž dostatečný prostor a soukromí.

1.2.2 Muži, ženy, děti a starší osoby mají k A/P Dle složení a počtu osob na koedukovaných

dispozici oddělené místnosti pro spaní. oddělení není vyloučeno.

1.2.3 Uživatelé služby se mohou svobodně A/I Je tu přísný režim (čas vstávání i večerky je

rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou pevně daný pro každé oddělení – večerka v

spát. 21,30).

1.2.4 N/I Chybí žaluzie na oknech. Pokoje jsou neustále

otevřené. Během dne ani v noci je nemohou
Místnosti pro spaní poskytují uživatelům

uživatelé uzamykat. Jen výjimečně v pokoji
služby dostatek soukromí.

jsou zástěny pro vytvoření soukromí.

Částečně prosklená okna na dveřích do pokojů,

která neposkytují soukromí.
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1.2.5 Uživatelé služby mají k dispozici A/F

dostatečné množství čistých přikrývek a

lůžkovin.

1.2.6 Uživatelé služby si mohou ponechat své A/F

osobní věci a mají k dispozici odpovídající

uzamykatelný prostor pro jejich uložení.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/P Uživatelé nemají zajištěno vždy soukromí.

požadavky.

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

1.3.2 Koupelna a toalety poskytují soukromí a A/P Ve společných sprchách nelze vždy zajistit

jsou oddělené pro ženy amuže. soukromí a např. je i zamykat.

1.3.3 Uživatelé služby mají pravidelný přístup A/I Koupelny bývají často zamčené a jsou

do koupelny a na toalety. odemčeny až na požádání.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba A/F

vyprazdňování a osobní hygieny těch

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na

lůžko nebo mají jiné tělesné postižení.

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/P Výběr jen z jednoho jídla. Jídlo nabízené k

k dispozici v dostatečném množství, večeři je pouze studené.

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním

preferencím a zdravotním požadavkům

uživatelů služby.

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

uspokojivých podmínek a stravovací poměrně 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

oblečení a obuv (denní a noční úbor).

1.4.4 Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, A/I Erární oblečení je půjčováno za úplatu (existuje

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality, ceník, kde je za týden a každý kus oblečení

které odpovídá jejich kulturním účtována částka). Nízká kvalita oblečení

preferencím a je vhodné pro dané klima. krizizována i personálem (viz podnět č. 1).

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/I Přísná pravidla pohybu po areálu pro

komunikovat a jejich právo na soukromí uživatele.

je respektováno.
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1.5.1 A/P Wi-Fi není všude dostupná. Nejsou k dispozici
Uživatelé služby mohou svobodně a bez

ani počítače kromě v knihovně. Zaznamenána
cenzury využívat komunikační prostředky,

stížnost, že kdo nemá mobil, má potíže s
jako jsou telefony, dopisy, e-maily a

přístupem k veřejnému automatu pokud není
internet.

na oddělení a není vycházka mimo areál.

1.5.2 A/I Není vždy zajištěno, pokud uživatelé volají z
Je respektováno právo uživatelů služby na

pracoven personálu. Ne vždy jsou prostory, kde
soukromí při komunikaci.

je soukromí.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/F Více jazyčné informace k dispozici.

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim

poskytne podporu (např. překladatele),

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/P Zákaz vstupu dětí do 10 let na oddělení.

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na Návštěvy omezeny od 14-17 hodin každý den

návštěvy v rozumnou dobu. včetně víkendů.

1.5.5 A/I Volný pohyb po areálu je omezen uzamčenými

vchody a režimovými opatřeními. Vnitřní řád

Uživatelé služby se po v areálu zařízení stanoví vycházky po areálu do 19 hod v létě, v

mohou volně pohybovat. 17 hod v zimě.

Vycházky mimo areal nemají i osoby s

dobrovolným vstupem.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/I Prostředí pokojů neumožňuje aktivní trávení

podnětné prostředí umožňující aktivní volného času. Podnětné prostředí není vždy

zapojení a interakci. zajištěno.

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

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

stavu. neosobní.

1.6.2 Dispozice zařízení umožňuje interakci A/I Zaznamenán zákaz vstupu uživatelů z jiných

mezi uživateli služby, zaměstnanci a oddělení na odd.18.

návštěvníky.

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/I Nabídka je nedostatečná, viz podnět č. 1 i

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli pozorování. Volnočasové aktivity mimo

příležitost účastnit se volnočasových oddělení omezeny režimovými opatřeními.

aktivit.

1.6.4 A/I Samotné pokoje neumožňují svojí velikostí
Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako

trávení volného času tam. Prostory neposkytují
prostory, kde uživatelé služby tráví volný

dostatek kapacity např. pro relaxační techniky
čas.

nebo pro rodinou terapii.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I Přísná pravidla zásadně omezují společenský

společenský a osobní život a podílet se na život uživatelů včetně potkávání.

životě a činnostech komunity.
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1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/I Režimová opatření a absence místnosti pro

komunikovat s ostatními uživateli, včetně soukromí zásadně omezují možnost kontaktu

příslušníků opačného pohlaví. mezi pohlavími.

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 Účast na aktivitách v komunitě je omezená.

pravidelných, organizovaných aktivit,

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
informace o aktivitách v komunitě a

je zákazána vnitřním řádem, který zásadně
pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

mezuje dobu pobytu uvnitř i mimo areál.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/P Přístup ke kultuře mimo zařízení je obtížný.

s účastí na zábavních aktivitách a akcích Nabídka aktivit uvnitř je dostatečná.

mimo zařízení a zábavní aktivity

z komunity se realizují na půdě zařízení.

2. PRÁVONA DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ A/I Viz tématická oblast

ÚROVNĚ FYZICKÉHOA DUŠEVNÍHO

ZDRAVÍ (ČL. 25 ÚPOZP)

2.1 Zařízení je dostupné každému, kdo A/F

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/P Uživatelé zde setrvávají ze sociálních důvodů a

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani z nedostatku podpory v komunitě.

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 A/I Zaměstnanci nejsou dostatečně proškoleni v
Zařízení disponuje kvalifikovanými

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

stížnosti nejsou řešeny. Existující
v oblasti duševního zdraví.

mechanismus řešení stížností nefunguje.

2.2.1 V zařízení pracují zaměstnanci vybavení A/I Na odd. jsou zastoupeny různé profese, ale

dostatečně různorodými dovednostmi personál nemádostatečné dovednosti k přímé

k poskytování poradenství, psychosociální podpoře uživatelů k životu v komunitě.

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/P Viz. anonymní stížnost personálu – potenciál

dostupnosti a roli komunitních služeb a vzájmné spolupráce s komunitních službami

zdrojů za účelem podpory samostatného není ještě plně využitý.

života a zapojení do společnosti.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/P Z rozhovorů s uživateli vyplynula nízká

konzultaci u psychiatra nebo jiného frekvence konzultací se specializovaným

specializovaného zdravotnického zdravotním pracovníkem.

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

informace o právech osob s mentálním mezinárodních standardech z oblasti lidských

postižením a jsou obeznámeni práv včetně ÚOZP.

s mezinárodními standardy v oblasti

lidských práv včetně ÚPOZP.

2.2.6 A/P Chybí anonymní mechanismus podávání

Uživatelé služby jsou informováni o stížností.

mechanismech, jejichž prostřednictvím Informování uživatelů o stížnostním

mohou vyjadřovat své názory na mechanismu je neúplné, schránky jsou využvání

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a pro dotazníky spokojenosti. Směrnice

mají k nim přístup. nedefinuje pojem “stížnost”, tudíž lze některé

došlé písemnosti označit jen za došlou poštu.
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2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a A/I Plány nejsou písemně zpracovány ač směrnice

odkazy na podpůrné sítě a další služby zmiňuje. Je třeba zajistit náležitou

jsou součástí plánu
2

na poskytování implementaci na oddělení.

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 Plány nejsou písemně zpracovány ač směrnice

individuální léčebný plán, který zahrnuje zminuje. Je třeba zajistit náležitou

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní, implementaci na oddělení.

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

k uzdravení.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Protože nejsou zpracovány písemné plány,

odráží jeho volbu a preference v oblasti uživatelé se na nich nemohou podílet.

péče. Plán léčby do praxe uvádí uživatel

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 léčebna toto využívá v praxi.

služby vybízeni, aby si vypracovali Směrnice či jiný pokyn není zpracována.

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

Zaměstnanci nemají znalosti o tétomožnosti.

(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 Není vytvořen systematický program rozvíjení

k psychologickým programům zaměřeným dovedností, pouze dílči prvky v celkové léčbě,

na naplnění jím zvolené společenské role, které mají takový charakter.

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.

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, ženebude muset podstoupit zákrok, který si nepřeje.
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2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/P Nedostatečné personální kapacity pro práci s

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo rodinou.

k udržování kontaktu s členy své sítě pro

usnadnění samostatného života v

komunitě. Zařízení poskytuje asistenci při

navazování kontaktu uživatelů služby

s rodinoua přáteli, a to v souladu s přáním

uživatelů služby.

2.3.6 Zařízení poskytuje uživatelům služby A/P Nízký počet zdravotně-soc.pracovníků

vazby na obecný systém zdravotní péče, neumožnuje dostatečnou práci s podpůrnou

další úrovně služeb v oblasti duševního sítí.

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/P

dostupná a užívaná řádnýmzpůsobem.

2.4.1 V zařízení jsou k dispozici psychofarmaka A/F

(uvedená na národním seznamu

základních léků) nebo je lze předepsat.

2.4.2 Zařízení je pravidelně zásobováno A/F

základními psychofarmaky v dostatečném

množství, aby splňovalo potřeby uživatelů

služby.

2.4.3 A/I Revize medikace není zdokumentována v

Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické souhrnných epikrízách. Menší využívání

diagnóze uživatelů služby a je pravidelně moderních depotních preparátů. Role může

revidována. hrát i cena preparátů a obava z větších změn

medikace.

2.4.4 Uživatelé služby jsou informováni o účelu A/I Uživatelé nebyli často aktivně informováni ze

léku, který je jim nabízen, a o jeho strany personálu.

případných vedlejších účincích.

2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o A/I Nízká dostupnost psychoterapie a

možnostech léčby, které jsou dostupnou psychoedukace (i pro nedostatečný počet

alternativou medikace nebo ji mohou psychologů v zařízení).

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/P Systematická zdravotní osvěta neprobíhá, s

medicíny jsou dostačující. výjimkou kouření.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/P Nedostatečný počet personálu na screening.

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské Nutný aktivní přístup pacienta. V rámci

vyšetření na případná onemocnění při sceeningu chybí interní fyzikální vyšetření.

příjmu do zařízení a také pravidelně

během pobytu.
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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/I Systematická zdravotní osvěta neprobíhá, s

osvěta a propagace. výjimkou kouření.

2.5.5 A/P Potřeby uživatelů v oblasti sexu nejsou ze

Uživatelé služby jsou informováni o strany zařízení dostatečnězohledněny. Chybí

záležitostech týkajících se reprodukce a systematičnost a edukace v této oblasti. Vztahy

plánovaného rodičovství. nejsou vzhledem k nastavenému režimu

podporovány.

2.5.6 Služby v oblasti obecné a reprodukční A/P Chybí aktivní poučení a edukace uživatelů.

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 Preference uživatelů v léčběnejsou prioritou.

Podporu v návrat do komunity provádí pouze

místa a formy léčby mají vždy přednost
zdravotně-sociální pracovníci, kterých je velice

málo.

3.1.1 Preference uživatelů služeb jsou základem A/P Preference uživatelů v léčbě nejsou prioritou.

všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim

budou služby zprostředkovány.

3.1.2 Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby A/I Toto provádí pouze zdravotně-sociální

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou pracovníci, kterých je velice málo.Přímá

moci žít ve své komunitě.
4

podpora je nedostatečná.

3.1.3 A/I Prefence uživatelů jsoumodifikovány/ovlivněny

Preference uživatelů služeb jsou základem pevně stanovenými podmínkami léčby a řádem

všech rozhodnutí, pokud jde o plán jejich vnitřního řádu zařízení. V praxi jsme podporu

léčby a rekonvalescence. samostatného rozhodování a respektu

preference uživatelů nezaznamenali.

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 A/I Opatrovníci dávají o osob s omezenou
Jsou zavedeny postupy a záruky, které

svéprávností souhlas k léčbě za pacienty. U
zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

osob s opatrovníkem je právo odmítnout
a poskytnutí léčby bez svobodného a

léčbu/hospitalizaci podřazeno rozhodování
informovaného souhlasu těchto osob.

opatrovníka.

3.2.1 A/I Opatrovníci dávají o osob s omezenou
3.2.1 Přijetí a léčba se zakládají na

svéprávností souhlas k léčbě za pacienty. Chybí
svobodném a informovaném souhlasu

psané srozumitelné poučení o vztahu
uživatelů služby.

opatrovníka a uživatele.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I Není vůbec ošetřeno ani v praxi využíváno.

respektují Dříve vyslovená přání uživatele

služby.

3.2.3 Uživatelé služby mají právo léčbu A/P U osob s opatrovníkem je právo odmítnout

odmítnout. limitováno rozhodováním opatrovníka.

3.2.4 Každý případ, kdy zařízení poskytuje léčbu A/P Vysvětlení důvodu nedobrovolné hospitalizace

nebo zadržuje osobu bez jejího není vždy adekvátní.

svobodného a informovaného souhlasu,

se zdokumentuje a urychleně ohlásí

příslušnému orgánu.

3.2.5 Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo A/P Písemná informace existuje, ale důsledná

drženy, aniž by k tomu daly informovaný edukace chybí.

souhlas, jsou informovány, jak se proti

léčbě nebo držení odvolat.

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se A/I Aktivní podpora chybí, nedostatek personálu,

léčí nebo jsou zadržovány bez který by suploval abseci (nedostupnost)

informovaného souhlasu, získaly přístup právního zastoupení.

k postu odvolání a právnímu zastoupení.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji A/I Reference od uživatelů, rodinných příslušníků i

právní způsobilost a je jim poskytnuta ext.organizací svědčí o tykání, nadávkách, bití

podpora, která může být nezbytná k a paternalistickém přístupu k uživatelům.

takovému uplatnění jejich právní Zapojení peer - konzultatantů je v počátečním

způsobilosti. procesu, ale písemné informace exitují.

3.3.1 Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají A/I Reference od uživatelů, rodinných příslušníků i

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost ext.organizací svědčí o tykání, nadávkách, bití

rozumět informacím, rozhodovat a volit. a paternalistickém přístupu k uživatelům.

3.3.2 O právech uživatelů služby jsou A/I Informace o právech pacientů exitují v písemné

poskytovány jasné a srozumitelné podobě při příjmu a na nástěnkách. Není

informace v písemné i ústní formě. kladen důraz na vysvětlení a srozumitelnost.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/I Viz výše. Nedostatek času a personálu takovou

a srozumitelné informace o hodnocení, praxi neumožuje.

diagnóze, možnostech léčby a

rekonvalescence, a to ve formě, které

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodné a informované rozhodnutí.
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3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc A/P Zapojení peer - konzultatantů je v počátečním

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o procesu, ale písemné informace exitují.

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 Proces podporovaného rozhodování je v

nominované osoby poskytující podporu počátečním stádiu, kdy převažuje

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí paternalistický přístupu k uživatelům i k jejich

podporovaného uživatele služby. zástupcům.

3.3.6 Podporované rozhodování je A/I Viz výše.

převládajícím modelem; proces

náhradního rozhodování není uplatňován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby A/I Spolupráce existuje, ale není dostatečně

poskytující podporu nebo síť osob a chce rozvinutá.

takovou osobu jmenovat, zařízení mu

pomůže takovoupodporu zprostředkovat.

3.4 Uživatelé služeb mají právo na zachování A/F

důvěrnosti informací a na přístup

k informacímo 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/I Praxe nebyla zdokumentována ani uživatelé

své zdravotní složky přidat písemné nevědí.

informace, názory a komentáře.

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

KRUTÉMU, NELIDSKÉMUNEBO

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/I Informace od uživatelů, rodiných příslušníků a

před slovním, duševním, tělesným a další svědectví svědčí o nedostatku respektu k

sexuálním týráním a před fyzickým a lidské důstojosti uživatelů a silném

citovým zanedbáváním. paternalismu. Viz. příloha č. 1 a 2 zprávy.
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4.1.1 A/I Informace od uživatelů, rodiných příslušníků a

další svědectví svědčí o nedostatku respektu k
Personál zachází s uživateli služby lidsky,

lidské důstojosti uživatelů a silném
důstojně a s úctou.

paternalismu (včetně tykání). Viz. příloha č. 1 a

2 zprávy.

4.1.2 A/I Opakované stížnosti pacientů na odd. 16
Žádný uživatel služby není vystaven

písemně zdokumentovány i ve stížnostech
slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo

řediteli viz např. č. 3397 dne 10.4. 2018 a
duševnímu týrání.

přílohy č. 1 a 2.

4.1.3 A/P Tým byl o takovém chování informován viz

Žádný uživatel služby není vystaven přílohy č. 1 a 2. Stížnosti jsou většnou řešeny

fyzickému nebo citovému zanedbávání. formálně se závěrem, že seneprokázalo viz.

např. stížnost č. 3397 ze dne 10.4. 2018.

4.1.4 A/I Tým byl o takovém chování informován viz
Byla přijata náležitá opatření, aby

přílohy č. 1 a 2. Stížnosti jsou většnou řešeny
nedocházelo k žádnému týrání.

formálně se závěrem, že se neprokázalo viz.

např. stížnost č. 3397 ze dne 10.4. 2018.

4.1.5 A/I Nestranná a nezávislá podpora uživatelům v
Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby,

zařízení chybí. Pokud situace uživatel nahlašuje,
kteří byli týráni, získat podporu, kterou si

nejsou přijímána (preventivní) opatření k jeho
přejí.

ochraně.

4.2 K řešení případných krizí se použijí N/I Chybí podmínky i opatření (např. místnosti)

alternativní metody, nikoli izolacenebo pro řešení krizí. Uživatelé jsou v krizi

omezení pohybu. překládáni do FN HK.

4.2.1 A/P Na sledovaných oddělení izolace není.

Uzamčení napokoji bylo zaznamenáno z

Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace výpovědi. V případěkrize dochází k překladu

nebo omezováni v pohybu. na oddělení intenzivní psychiatrické péče, kde

dochází k používání farmak a ke kurtování.

Podmínky na oddělení byly dobré.

4.2.2 N/I Chybí podmínky i opatření (např.

bezpečné/klidové místnosti) pro řešení krizí.
Zařízení uplatňuje alternativní řešení

Metody deeskalace konfliktu nejsou aktivně
místo izolace nebo omezení a zaměstnanci

používány. Chybí individuální plány prevence
jsou vyškoleni v technikách deeskalace při

řešení krizí a v rámci prevence zranění
krize.

uživatelů služby nebo zaměstnanců.
Krize jsou řešeny skrze zásahový tým složený ad

hoc dle potřeby, který není vyškolený.
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4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve N/I Nepoužívají se deeskalační techniky, ani

spolupráci s dotčeným uživatelem služby vyhodnocení spuštěcích faktorů.

s cílem určit spouštěče a faktory, které

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Na oddělení se nezaznamenávají a

stanovené dotčeným uživatelem služby nevyhodnocují potencinální spouštěče a

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

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se A/P U nedobrovolných hospitalizací u osob s

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se opatrovníkem je používání omezovacích

řediteli zařízení a také příslušnému prostředků málo ošetřeno.

externímu orgánu.

4.3 Elektrokonvulzivní terapie, N/A Zařízení ECT neprovádí. Ale uživatelé z odd.

psychochirurgie a jiné léčebné výkony, Intenzivní psychiatrické péče jsou indikováni

které mohou mít trvalé nebo nezvratné na provedení ECT na klinice.

následky, a to bez ohledu na to, zda jsou
Pacient podepisuje souhlas k ECT jak na odd.

prováděny v daném zařízení nebo v jiném
tak na klinice. Indikace vitální i se souhlasem

zařízení, nesmí být zneužívány a mohou
pacienta dává jak lékař na odd. tak i na klinice.

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.

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

neprovádí bez jejich souhlasu.
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4.4 Žádný uživatel služby nesmí být N/A

podroben lékařským nebo vědeckým

pokusům, aniž by k tomu dal/a svůj

souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí N/A

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné N/A

výsady, vyrovnání nebo odměna za

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3 Lékařské nebo vědecké pokusy se N/A

neprovádí, pokud mohou být pro

uživatele služby škodlivé nebo

nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se N/A

schvaluje nezávislou etickou komisí.

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

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

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

zneužívání a týrání.

4.5.1 Uživatelé služby jsou informováni o A/I V písemných informací chybí odkaz na nezávislé

postupech založených na důvěrné bázi pro organy (např. Veřejný ochránce práv, CPT či jiné

podávání odvolání a stížností u vnějšího, NNO).Stížnostní mechanismus není pro

nezávislého právního orgánu ve věci uživatele srozumitelný, z rohovoru vyplynulo,

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení že uživatelé neví, jak jej využívat a na koho se

pohybu, přijetí nebo léčení bez kromě primáře obracet.

informovaného souhlasu a v dalších

relevantních záležitostech.

4.5.2 A/I Ochrana uživatelů při podání stížnosti není

Uživatelé služby jsou chráněni před ošetřena písemně a praxe negarantuje, že

negativními dopady, které mohou nebudou vyvozeny negativní důsledky pro

vyplynout z jimi podaných stížností. stěžovatele. Obavy z postihu zaznamenány v

rozhovorech.

4.5.3 A/I Dostupnost služeb chybí, písemné informace
Uživatelé služby mají přístup k právním

nejsou dostupné, nízká proaktivita ze strany
zástupcům a mohou se s nimi setkávat

zaměstnanců. Informace o právních službách v
mezi čtyřma očima.

písemné podobě nejsou uživatelům k dispozici.
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4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/P Do zařízení přístup organizace hájící práva

zástupcům, kteří je informují o jejich uživatelů mají. Chybí písemné informace o

právech, mohou s nimi probrat problémy jejich službách a kontakty na ně.

a získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5 A/I Případ postihu byl zaznamenán z evidence

Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo stížností. Z rozhovorů, z přiložených 2 podnětů

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata a z evidence stížností řediteli vyplynulo, že

disciplinární a/nebo právní opatření. nejsou vždy vyvozena disciplinární ppatření. Viz

příloha č. 1 a 2.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/P Zařízení je poměrně často navštěvováno VOP I

s cílem předcházet špatnému zacházení CPT. Jiné externí hodnocení chybí.

s uživateli služby.

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

ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI (ČL. 19

ÚPOZP)

5.1 Uživatelé služby jsou podporováni, aby A/I Počty uživatelů kteří zde zůstávají déle než rok

získali místo, kde mohou žít, a aby měli jsou vysoké. S řadou z nich se sytemtickyy

nezbytné finanční zdroje pro život ve nepracuje, aby se vraceli do komunity.

společnosti.

5.1.1 A/P Kvůli nízkému počtu zdravotně-sociálních
Zaměstnanci uživatele služby informují o

pracovníků jsou tyto možnosti značně
možnostech bydlení a finančních zdrojích.

limitovány.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při A/I Na hodnocených oddělení převládá

získání a udržení bezpečného, finančně administrattivně-fomální přístup.

dostupného a slušného bydlení. Proaktivnějšímu přístupu brání nízké počty.

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 A/I Informace o možnostech zaměstnávání se
Zaměstnanci poskytují uživatelům služby

poskytují pouze omezeně především s odkazem
informace o vzdělávání a pracovních

na úřad práce nebo skrze činnost externí služeb
příležitostech v komunitě.

a organizací.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/I Není zde kapacita ani připravenost tento druh

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, podpory nabízet.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.
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5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/I Nápomoc v profesním rozvoji není dostupná na

v profesním rozvoji a v získání placených sledovaných oddělení. Na odd. 18, kde jsou OL

pracovních příležitostí. je situace lepší.

5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/I Vazby zařízení na organizace, které mohou

účastnit se politického a veřejného života napomoc s aktivizací uživatelů např. org. osob

a právo na svobodu sdružování. se zdravotním postižením jsou minimální a

nedostatečné.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/I Informace o možnosti volit existují v písemné

informace, které jsou nutné k tomu, aby podobě. Informace o dalším zapojení do

se mohli plně zapojit do politického a veřejného života není k dispozici.

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 A/I Účast probíhá více skrze aktivity v rámci areálu,

se zapojením do činností politických, podpora uživatelů v zapojování do organizací

náboženských, sociálních organizací, osob se zdravotním postižením aj. je

organizací pro osoby se zdravotním nedostatečná.

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/I

informace o dostupných možnostech

zapojení do sociálních, kulturních,

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Uživatelé nejsou zapojováni do procesu výběru

s účastí v kulturních a náboženských aktivit. Chybí individuální přístup k volbě aktivit

aktivitách dle jejich volby. včetně aktivit v komunitě.
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Diskuse

Kontext instituce

• Jak dobře je instituce začleněnado místní komunity a jejích zařízení?

Léčebna se nachází cca 7 minut jízdy busem od hlavního nádraží v zastavěné

části města.

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

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

uživatele z jiných krajů 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 cca 85 % bylo v roce 2017

celkem 521. V nemocnici se ale léčili i pacienti 10, ze – 15,

kraje – 11, ze 4.

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

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

s tělesným postižením)?

Nemocnice poskytuje kromě základní léčby I další služby, jako např. denní doléčovací stacionář,

psychiatrickou ambulanci. Má i rehabilitační oddělení pro uživatele i veřejnost.

Kromě výše uvedeného zajištuje i psychiatrická konsiliární vyšetřní pro zdravotnická zařízení v

a provozuje i záchytnou stanici.

• 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)

Přes úsilí vedení, je zde stále vysoký počet uživatelů déle než rok (133). Byly zaznamenány i případy

dlouhodobých pobytů, kdy uživatel byl v zařízení např. tři desítky let.

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

Léčebna patřímezi důležité zaměstnavatele v okolí. Většina pracovníků léčebny bydlí v blízkém okolí.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce?

Od roku 2017 v nemocnici pracuje interní transformační tým, jehož členem je i 1 jeden peer konzultant.

Nemocnice plánuje na podzim 2018 předložit projekt na zbudování CDZ. V současnsoti probíhá

výběrové řízení na členy týmu. Protory pro CDZ má zařízení k dispozici v dobře dostupné lokalitě

Proces transformace zařízení je zde počátečním stádiu. V posledních letech došlo k výrazné redukci

počtu lůžek.

Proces hodnocení

Viz výše.

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

Vedení i zaměstnanci nemocnice cíleně usilují o zvyšování kvality životní úrovně uživatelů. Budovy i

vybavení jsou v dobrém technickém stavu, některé jsou nově zrekonstruované. Vysoce kladně
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hodnotíme zejména vstupní prostory nemocnice, které působí velice přívětivě, jsou tam automaty nejen

na pití,ale I na drobné občerstvení, bankomat, wc, které jsou dobře udržované. Ještě i v rámci areálu

jsou pro návštěvy i pro veřejnost k dispozici další WC.

Ubytování uživatelů na sledovaných odděleních je v zásadě na dobré úrovni, splňuje hygienické a

sanitární požadavky. Strava je podávána a servírována v dostatečném množství a kvalitě. Nicméně chybí

prostory pro

Komunikace uživatelů služby a jejich právo na soukromí jsou respektovány jen částečně - většina dveří

nejen na sledovaných odděleních má prosklenou horní část, což narušuje právo uživatelů služby na

soukromí. Jako problematická byla shledána reorganizace, při které došlo ke sloučení dvou stanic s

výsledkem vzniku stanice 7, kde žije celkem 50 mužů s různým typemk potřeb i míry nemoci. Takový

počet uživatelů a počet personálu, který o ně pečuje je nevyhovující a nenaplňuje právo uživatelů na

plnohodnotný společenský život.

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

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

sledovaných odděleních. Nejsou používány komplexní individuální léčebné plány včetně krizových,

systematicky se nepracuje s přáními uživatele, chybí efektivnější multidisciplinární pojetí práce ve smyslu

sdílení, zaměstnanci mají minimální povědomí o „recovery“ pojetí a vedení instituce neprosazuje

implementaci těchto principů. Někteří uživatelé též reflektovali, že čas strávený konzultacemi s lékařem

pro ně není dostačující. Dále aktivity rozvíjející schopnost uživatelů žít samostatně jsou nesystematické a

postrádají bohatost, personál není v této oblasti dostatečně edukován. V důsledku tato situace vede

k tomu, že uživatelé nemají dostatek možností, jak se připravovat na samostatný život v komunitě.

Nepříznivá situace je částečně kompenzována navazováním některých uživatelů na služby, které

poskytují komunitní služby (Práh) a využívají ve své práci výše uvedené principy péče.

Významná část uživatelů je ze zdravotního hlediska dobře kompenzovaná a je dlouhodobě umístěna

v zařízení pro nedostatek finančních prostředků, kterými by uživatelé disponovali, a pro chybění

návazných služeb. I tito uživatelé však podléhali některým rigidním režimovým opatřením, které

z našeho pohledu léčebný efekt nemají a spíše způsobují rozvoj hospitalismu u těchto uživatelů. S touto

situací koresponduje fakt, že zaměstnanci mají nízké povědomí o ÚPOZP a jejich přístup je pak více pro

personál praktický než lidskoprávní.

Psychofarmakologická léčba je na dobré úrovni v tom smyslu, že uživatelé nebyli přemedikováni či léčeni

vyloženě neadekvátně, nicméně jsme zaznamenali, že se méně využívá moderních preparátů včetně

dlouhodobě působících injekcí a byla slabá tendence měnit dlouhodobě nastavenou a ne vždy racionální

terapii. Nefarmakologické přístupy jako psychoedukace a psychoterapie byly dostupné v malé míře na

sledovaných odděleních.

Ocenili jsme vytvoření doléčovacího stacionáře pro pacienty se závažným duševním onemocněním a

ambulance pro propuštěné pacienty. Plán zařízení na vytvoření CDZ a ambulance s rozšířenou

působností jsme vnímali rozporuplně – oceňujeme snahu podporovat důležitý pilíř reformy, na druhou

stranu připravenost pracovníků nemocnice na tento typ péče je minimální a zatím nejsou školeni:

Neziskové organizace, které by se měly na projektu podílet, též nemají s tímto typem práce velké

zkušenosti.

Z hlediska somatické péče je dobře ošetřena problematika specializované péče somatických obtíží.

Zařízení disponuje poměrně velkým počtem vlastních či externě spolupracujících specialistů různých

odborností. Do jisté míry probíhají i pravidelná screeningová vyšetření a zařízení má též vlastní
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rehabilitační oddělení. Nefunguje však systematická osvěta a programy zaměřené na zdravý životní styl

(kouření, nadváha) a reprodukční zdraví.

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

ÚPOZP)

Zařízení má podrobně zpracovanou vnitřní dokumentaci, která definuje procesy i ve vztahu k podpoře

uživatelů a řešení případných vzniklých situací. S ohledem na hodnocená oddělení je zřejmé, že

nastavené procesy nejsou v praxi dostatečně implementovány a přetrvává praxe paternalistického

modelu péče. Zaznamenali jsme absenci individuálních plánů pro naplňování potřeb a přání uživatelů,

které by byly vytvářeny společně v týmu s uživatelem. V zařízení je potřeba posílit podporované

rozhodování uživatelů a zajistit jim k tomu dostatek srozumitelných informací a případnou podporu

(podpůrce, síť podporujících osob). Dle sdělení personálu se již s nekolika podpůrci a dokonce i

opatrovnickou radou setkali, nicméně jde spíše o výjimky. Postrádáme informace pro uživatele v snadno

srozumitelné formě. Informace o právech uživatelů jsou zpracovány v psané podobě formálním jazykem,

nicméně není kladen důraz na jasné a srozumitelné podání těchto informací. Kladně hodnotíme existenci

písemné brožury, kde jsou práva pacientů vyjmenována včetně práva nahlížet do dokumentace, kterou

pacient obdrží na počátku léčby.

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

Souhlasy s léčbou u osob omezených ve svéprávnosti ale dává dle vnitřního řádu i směrnic opatrovník, a

to i v situacích, kdy takové rozhodnutí může přesahovat jeho kompetence a pověření dané soudem.

Dříve vyslovená přání se v léčebně neužívají.

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

Uživatelé nejsou podrobováni lékařským pokusům, v nemocnici neprobíhají ani žádné výzkumné studie.

Kladně hodnotíme skutečnost, že v nemocnici se řadu let nepoužívají vůbec některé omezovací

prostředky jako síťová lůžka nebo izolace. Toto je vymezeno vnitřní směnicí, která povoluje pouze

používání kurtů, popruhů nebo psychofarmak. V zařízení se vůbec nepoužívá již řadu let

elektrokonvulzivní terapie (kvůli problému zajistit anesteziologa), ale uživatelé jsou doporučováni na

kliniku, kde se ETC provádí.

Limity vnímáme v oblasti nedostatečného školení zaměstnanců v deeskalačních technikách. Dále nebyli

uživatelé dostatečně informováni o nezávislých institucích, na které se mohou obrátit v případě

špatného zacházení – např. veřejný ochránce práv. Zařízení má přehledný system příjmu dotazníků od

pacientů, které jsou shromažďovány ve schránkách na jednotlivých odděleních a pravidelně personálem

vyhodnocovány. O možnostech písemného podání stížnosti však nejsou pacienti informování, zaměňují

možnost podat stížnost s výše uvedeným dotazníkem a dle jejich tvrzení si stěžovat nemají kde nebo

nemůžou. Připomínky pacientů, které jsou podány formou dotazníku jsou tak řešeny jen vnitřně a

nedostává se jim odpovědi. Zařízení zpracovává a vyhodnocuje písemně jen stížnosti, které dojdou

poštou (fyzicky i elektronicky), záznamy o ústních a telefonických stížnostech námnebyly poskytnuty.

Z rozhovorů, záznamů o stížnostech, ústních svědectví a písemného podnětu (viz příloha č. 1) vyplynulo,

že v zařízení může docházet k případům, kdy je s uživateli zacházeno bez respektu k lidské důstojnosti a

kdy jsou porušována jejich lidská práva. Je zde i podezření, že dochází k finančním ztrátám z kont

uživatelů a že jejich práva nebudou dostatečně hájena. Polde výpovědí jsou pokusy o řešení výše
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uvedených situací s vedením oddělení č.16 neuspokojivé. Více viz. příloha č. 1 zprávy k zacházení s

pacienty na oddělení č. 16.

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

Právo pacientů účastnit se politického a veřejného života je realizováno jen částečně. Právo na

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

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

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

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

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

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

uzavřená (vedení nemocnice uvedlo, že žádné z oddělení uzavřené není, nicméně na dvěeích jsou koule

a jsou nepřetržitě uzamčené).

Kladně hodnotíme snahy zařízení ve snižování stavů pacientů a jejich umísťování v následných službách.

Jako významnou vidíme spolupráci s krajem, městem a dalšími službami a organizacemi (PRÁH, Celsus -

Charita apod.). V úrovni monitorovaných oddělení je oblast sociální práce realizována převážně v oblasti

financí a dávek. Limitem pro další provázání s komunitními službami a pokračování umísťování uživatelů

do komunity je dle sdělení zařízení již vyčerpaná kapacita sítě návazných služeb, což vede až k

dlouhodobému setrvávání uživatelů na monitorovaných odděleních, popř. k jejich opětovnému návratu.

Pro realizaci článku 19 je nevyhnutné holistické a na člověka orientované individuální plánování s

akcentem na sociální a přirozenou podporu v komunitě. K tomuto zde však nedocházelo a realizovala se

tu především administrativní sociálna práce a základní poradenství, které ale bylo na dobré úrovni a

poskytovalo informace o službách a aktivitách v komunitě. Na sledovaných odděleních je však příliš

mnoho pacientů a nedostatek pracovníků, kteří by zvládli zabezpečit efektivní podporu uživatelů v

přípravě na nezávislý život, a z toho důvodu je v současnosti dané prostředí neumožňuje naplnit právo

uživatelů na nezávislý život a na začlenění do komunity. Více viz příloha č. 2 podnět, který jsme obdrželi

k situaci v léčebně, jak ji vnímají i někteří zaměstnanci.

Závěry a doporučení

Během návštěvy jsme zaznamenali značné pokroky v podmínkách léčby např. oddělení pro ochranné

léčby, oddělení pro závislost na alkoholu, příjmové oddělení pro ženy. Stav, který se promítá nejen do

nižšího počtu uživatelů na pokojích, ale i do úrovně společenských i venkovních prostor byl umožněn

primárně tím, že některé budovy/oddělení vznikly zcela nově za tím účelem. Tyto podmínky však není

možné zajistit na všech budovách, ani na hodnocených oddělení č. 16, 18 a 7. Limitujícím faktorem také

zůstává nadále hierarchické vedení týmů, kdy lékaři rozhodují nejen o léčbě, ale i o sociální oblasti

pacientů (např. schvalování čerpání kapesného, povolování vycházek, komunikace s příbuznými a

opatrovníky). Tento přístup není v souladu s myšlenkou transformace, která podporuje působení

multidisciplinárních týmů. Zároveň pracovníci nemocnice, v rámci své pracovní náplně nenaplňují

principy péče orientované na zotavení.

Doporučení:

- Pokračovat ve snižování počtu lůžek v zařízení.

- V práci interního transformačního týmu důsledně reflektovat současný stav zařízení a jeho limity.

- Udržovat a rozvíjet doboru spolupráci s městem kraji a s dalšími službami a zařízeními.

24



- Nastavit vyšší míru spolupráce mezi jednotlivými profesemi uvnitř zařízení a navýšit personál,

který je v přímé péči, a to zejména ten, který pomáhá uživatelům se připravit na přechod do

komunity jako jsou zdravotně - sociální pracovníci.

- Zvážit delegování některých kompetencí na nižší zdravotnický a na nezdravotnický personal.

- Při případné další reorganizaci zařízení upřednostnit právo uživatelů na kvalitní péči před

ekonomickým přínosem (viz dopady sloučení odd. 7 zmíněné v přiloženém podnětu).

- Zajistit dostatečné soukromí, intimitu, bezpečnost a důvěrnost pro uživatele, jak pomateriálně

technické, tak v oblasti poskytovaných služeb.

- Průběžné proškolování napříč všemi profesemi v oblasti etického zacházení, komunikace s

pacienty, práv pacientů včetně kazuistických seminářů, deeskelačních technik a krizové

intervence.

- Zavést miminálně skupinové a tam, kde se to hodí, indviduálních supervize napříč pomáhajícimi

profesemi.

- Podpořit činnost peer-konzultantů na každém oddělení a podpořit aktivní zapojování uživatelů

do chodu oddělení, nastavení režimu a nabídky aktivit pro pacienty.

- Zavést koncept podporovaného rozhodování a dříve vyslovených přání do praxe.

- Zavést system komplexního individuálního plánování s využitím konceptu na zotavení

orienované péče, kdy uživatel je v centru rozhodování.

- Je nutné zajistit přístup uživatelů k důvěrnému (a i k anonymnímu) stížnostnímu mechanismu a

současně posílit nezávislost hodnocení dodžování práv uživateůlů o externí orgán.

- Důkladněji reflektovat a vyhodnocovat došlé stížnosti a podněty získaní z dotazníku hodnotícího

kvalitu služby.

- Zaměřit se na zvyšování samostatnosti uživatelů a naplnění jejich právana přechod do běžného

života.

- Hodnocení kvality služeb rozšířit o oblast naplňování ÚPOZP a k tomu využít hodnotící nástroj

WHO.

- Posílit metodu individuální sociální práce s uživateli v jednotlivých životních oblastech.

- Intenzivněji využívat v léčbě uživatelů moderní famakoterapie (moderní depotní preparáty,

antipsychotika druhé generace).

- Rozvinout nefarmakologické přístupy v léčbě duševních onemocnění (psychoedukace,

psychoterapie, adiktologická péče) i u uživatelů se závažným duševním onemocněním,

dlouhodobě hospitalizovaných a s těžkým průběhem nemoci.

- Uvolnění režimových opatření na sledovaných odděleních (vycházky po areálu i mimo, doba

návštěv apod.)

- Zrevidovat politiku poplatků za půjčování erárního oblečení uživatelům.
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