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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 1880. PN je přímo zřizovanou

organizací Ministerstva zdravotnictví ČR. Tato nemocnicemá celkem 61 objektů. Z tohoto počtu ve 36

obektech je administrativní, technické či provozní zázemí. Ve zbylých 25 objektech jsou lůžka pro

pacienty. Z těchto 25 pavilonů je 15 kompletně zrekonstruovaných a zbytek (tedy 10 objektů) je

částečně zrekonstruovaných.V aerálu nemocnice se nachází kostel, který nyní čeká na dílčí

rekonstrukci (střechy, omítky a vytápění). V současnosti je kapacita psychiatrické nemocnice 1225

pacientů (12 z toho je sociálních lůžek), ročně absolvuje v nemocnici léčbu 2584 pacientů (počet

přijatých za rok 2017). Počet propuštěných pacientů byl za rok 2017 2364.K datu hodnocení (6.6. 2018)

má PN 1165 pacientů (464 žen a 701 mužů). Nemocnice je spádová pro sedm krajů. K datu

5.6. 2018 bylo nejvíce pacientů z Karlovarského kraje (Karlovy Vary, Sokolov), Plzeňského Kraje (Plzeň-

město, Plzeň-jih, Plzeň-sever), Středočeského kraje (např. Příbram, Rakovník, Benešov). K datu 5.6.

2018 bylo v psychiatrické nemocnici 447 lidí omezených ve způsobilosti. 509 pacientů je tady

hospitalizovaných vice než rok. 541 pacientů je (k datu 6.6. 2018) nedobrovolně hospitalizovaných. V

roce 2017 bylo v nemocnici 51 odmítnutých hospitalizací.

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

N/A)

[vložte odsouhlasené hodnocení pro každé téma]

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

28 Úmluvy OSN o právech osob se

zdravotním postižením – dále jen „ÚPOZP“)

Téma 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň A/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/P

nelidskému či ponižujícímu zacházení (Čl. 15 a 16

ÚPOZP)

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

zapojení do společnosti (Čl. 19 ÚPOZP)

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

zahájeno; N/A=Nepoužitelné
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Metodologie

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

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

odbornice na lidská práva.

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

také s panam ředitelema primářem PN o termínu a vlastním průběhu návštěvy.

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

ředitelem zařízení telefonický a e-malový kontakt k projednání časového harmonogramu návštěvy a

součinnosti, potřebné spolupráce.

Rozhovory proběhly s 21 uživateli (různý věk, pohlaví, diagnóza, fyzické zdraví, délka pobytu). Z tohoto

počtu bylo 8 žen a 13 mužů. Dále rozhovory proběhly s 15 zaměstnanci, a to v následující struktuře

pracovních pozic: 1 ředitel, 1 náměstek ředitele 1 lékař - primář, 1 lékařka, 3 ergoterapeutky, 1 pracovní

terapeut, 4 zdravotní sestry, 1 psycholožka, 4 sociální pracovnice (z toho jedna vedoucí sociální

pracovnice), 2 pracovnice personálního oddělení, 1 právnička, dvě sanitářky. Dále členové týmu využili

studium dokumentů, pozorování, účast na aktivitách, prohlídku areálu.

Setkání týmu proběhlo 6.6.2018. 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/P Viz tématická oblast

ÚROVEŇ

(ČL. 28 ÚPOZP)

1.1 Budova je v dobrém technickém stavu. A/P

1.1.1 Budova je v dobrém technickém stavu A/P Část budov zařízení je nově zrekonstruvaná, ale

(např. okna nejsou rozbitá, malba se např. oddělení 6, 8 a č. 9 jsou stale v rekonstrukci.

neloupe ze zdí). Některé budovy na opravu teprve čekají.

1.1.2 Budova je přístupná pro osoby s tělesným A/P Ani v nových budovách nejsou bezbariérově

postižením. přístupné WC, koupelny. V koupelnách nejsou

držáky .

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

ventilace poskytují pohodlné prostředí pro zastínění před slunečním svitem.

bydlení.

1.1.4 Jsou zavedena opatření na ochranu osob A/I V nemocnici neprobíhají žádná cvičení evakuace.

před zraněním v důsledku požáru. Evakuační plány jsme na některých odděleních

dlouze hledali. Nemocnice má nouzové osvětlení.

1.2 Uživatelé služby mají dobré podmínky A/P

pro pohodlný spánek a dostatek

soukromí

1.2.1 Místnosti pro spaní poskytují uživateli A/P Ve starých budovách, např. 8, 9 je pět až sedm

dostatečný životní prostor a nejsou postelí na pokoji. Na oddělení 13 dokonce 14. V

přeplněné. opravených budovách jsou ložnice pro 2-3 osoby.

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

dispozici oddělené místnosti pro spaní.

1.2.3 A/I Je poměrně pevně stanovený režim – budíček,
Uživatelé služby se mohou svobodně

večerka u pavilonů č. 8, 9. Např. V pavilonu č. 23
rozhodnout, kdy vstanou a kdy půjdou

mají volnější režim např. v tom, že si mohou
spát.

individuálně lehnout.

1.2.4 Místnosti pro spaní poskytují uživatelům A/I V pavilonech č. 8, 9 mají na odděleních, a to i

služby dostatek soukromí. pacienti dobrovolně hospitalizováni, kamery. Ty

sledují nonstop pacienty.

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/P Jsou výjimky např. v možnosti využívat vlastní

osobní věci a mají k dispozici odpovídající skříň.

uzamykatelný prostor pro jejich uložení.

1.3 Zařízení splňuje hygienické a sanitární A/I

požadavky.

1.3.1 Koupelna a toalety jsou čisté a funkční. A/P Někde shledána absence toaletního papíru a

ručníků.

1.3.2 A/I Oddělení 8, 9 koupelna bez jakéhokoli soukromí,

Koupelna a toalety poskytují soukromí a pro celé oddělení. Koupelna na těchto odděleních

jsou oddělené pro ženy a muže. je neuzavíratelná. Na nových odděleních

zamykatelné koupelny.

1.3.3 A/I Na nerekonstruovaných pavilonech určený čas ke

Uživatelé služby mají pravidelný přístup sprchování (např. jednou týdně). Na pavilonech

do koupelny a na toalety. č.8, 9 malý počet koupelen. Hygienické potřeby

byly nutné vlastní. Na rekenstruovaných

pavilonech situace výrazně lepší.

1.3.4 Je uspokojena také potřeba N/A Nesetkali jsme se s žádným pacientem, který byl

vyprazdňování a osobní hygieny těch upoutaný na lůžko.

uživatelů služby, kteří jsou upoutáni na

lůžko nebomají 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 Strava není dostatečně pestrá a ne vždy odpovídá

k dispozici v dostatečném množství, zdravotním požadavkům a kvalitě např. v nabídce

v dobré kvalitě a odpovídají kulturním mléčných výrobků. Nemožnost výběru. K dispozici

preferencím a zdravotním požadavkům tekutiny: čaj, voda z kohoutku (nezávadná pitná

uživatelů služby. voda).

1.4.2 A/P Večeřenapř. v 17, po 18 h k dispozici pouze
Strava se připravuje a servíruje za

chleba. Třikrát týdně k dispozici pouze studená
uspokojivých podmínek a stravovací

večeře. Na některých pavilonech (např. č. 8) malá
prostory jsou kulturně vhodné a odráží

jídelna. V zrekonstruovaných pavilonech je
stravovací zvyklosti v komunitě.

situace lepší.

1.4.3 Uživatelé služby mohou nosit své vlastní A/F

oblečení a obuv (denní a noční úbor).
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1.4.4 A/I Na přechodnou dobu, např. než přivezou

Jestliže nemají uživatelé vlastní oblečení, pacientům vlastní oblečení, je možnévyužívat

je jim poskytnuto oblečení dobré kvality, erární oblečení (tepláky, košile). Erární oblečení

které odpovídá jejich kulturním
ale není příliš přizpůsobeno různým klimatickým

preferencím a je vhodné pro dané klima.
podmínkám v průběhu roku. Na uzavřených

odděleních pak nemají pacienti možnost mít

vlastní oblečení a pak se nevhodnost erárního

ošacení jeví jako celkem zásadní.

1.5 Uživatelé služby mohou volně A/P

komunikovat a jejich právo na soukromí

je respektováno.

1.5.1 A/I Limitovaný přístup k internetu (není přístupné wi-
Uživatelé služby mohou svobodně a bez

fi, počítače take nejsou přístupné). Na pavilonech
cenzury využívat komunikační prostředky,

č. 8 a č. 9 chybí PC. Telefony mohou mít pouze
jako jsou telefony, dopisy, e-maily a

omezenou část dne. Omezená doba na nabíjení
internet.

telefonů.

1.5.2 A/P Soukromé návštěvy primárně v parku. Není
Je respektováno právo uživatelů služby na

prostor pro soukromí např. v návštěvních
soukromí při komunikaci.

místnostech, které jsou dostupné.

1.5.3 Uživatelé služby mohou komunikovat A/F Viděli jsme informační letáky o právech pacientů

v jazyce, který si sami zvolí, a zařízení jim v cizích jazycích.

poskytne podporu (např. překladatele),

aby zajistilo, že uživatelé služby mohou

vyjádřit své potřeby.

1.5.4 Uživatelé služby mohou přijímat návštěvy, A/P Oficiální pravidla návštěv, oficiální doba návštěv,

vybrat si, s kým se chtějí vidět, a chodit na která je však omezená.

návštěvy v rozumnou dobu.

1.5.5 A/I Jsou zde omezení i na pohyb v areálu, např. na

povolení lékaře. Pohybpo areálu je omezen

Uživatelé služby se po v areálu zařízení režimovými opatřeními. Pohyb po budově je

mohou volně pohybovat. často omezen, včetně přístupudo ložnic či do

sprch (platí pro uzavřená oddělení). U otevřených

oddělení je jiný přístup.

1.6 Zařízení nabízí přívětivé, pohodlné a A/P

podnětné prostředí umožňující aktivní

zapojení a interakci.

1.6.1 A/P Na rekonstruovaných odděleních je lepší
Zařízení disponuje dostatečným

vybavení, než na nezrekonstruovaných
vybavením, které je pohodlné a v dobrém

odděleních. Na části pavilonů je letité zařízení,
stavu.

někdy není dost sezení (židlí, křesel).
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1.6.2 A/I V nezrekonstuovaných odděleních bývají sesterny

uzavřené. V některých pavilonech není interakce

Dispozice zařízení umožňuje interakci mezi personálem a pacienty konstitucí interiéru

mezi uživateli služby, zaměstnanci a příliš podpořena. Kanceláře personálu jsou někdy

návštěvníky. mimo oddělení a to I na rekonstruovaných

odděleních (jsou v jiném patře, které není

pacientům běžně přístupné).

1.6.3 Zařízení poskytuje nezbytné zdroje – A/F

včetně vybavení, aby uživatelé služeb měli

příležitost účastnit se volnočasových

aktivit.

1.6.4 Pokoje v zařízení jsou účelově řešeny jako A/F

prostory, kde uživatelé služby tráví volný

čas.

1.7 Uživatelé služby mohou žít plnohodnotný A/I

společenský a osobní život a podílet se na

životě a činnostech komunity.

1.7.1 Uživatelé služby mohou vzájemně A/F

komunikovat s ostatními uživateli, včetně

příslušníků opačného pohlaví.

1.7.2 Zaměstnanci pomáhají s realizací osobních A/F

požadavků jako např. účast na svatbě

nebo pohřbu.

1.7.3 V rámci zařízení a komunity se nabízí řada A/I Povinná účast na aktivitách. Nedostatečná

pravidelných, organizovaných aktivit, variabilita aktivit. Není zcela jasné, zda aktivity

které jsou obecně i z věkového hlediska jsou navázané na propustky na vycházky (ale

vhodné. podle všeho to tak je).

1.7.4 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby N/I Není podporována informovatnost o aktivitách v

informace o aktivitách v komunitě a komunitě.

pomáhají jim se těchto aktivit účastnit.

1.7.5 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Iniciovány pouze aktivity na půdě zařízení.

s účastí na zábavních aktivitách a akcích

mimo zařízení a zábavní aktivity

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.
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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 Nedostatek podpory v komunitě vede k tomu, že

zařízení přijat, nebude v něm léčen ani někteří pacienti nejsou propuštěni z důvodu

v něm nebude setrvávat na základě rasy, chybějících návazných služeb nebo z finančních

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženského důvodů (nemají finanční prostředky na placení

vyznání, politického či jiného přesvědčení, vlastního bydlení).

národního, etnického, domorodého nebo

sociálního původu, postižení, narození,

věku nebo jiného postavení.

2.2 Zařízení disponuje kvalifikovanými A/I

pracovníky a poskytuje kvalitní služby

v oblasti duševního zdraví.

2.2.1 A/I Zaměstnanci nejsou příliš vzdělávání v

V zařízení pracují zaměstnanci vybavení psychosociální rehabilitaci. Jednotlivé profese

dostatečně různorodými dovednostmi spolu nekomunikají za účelem zapojení pacientů

k poskytování poradenství, psychosociální do komunity. Není známo, zda probíhá nácvik

rehabilitace, informací, vzdělávání a sociálních dovedností pacientů pro život mimo

podpory uživatelům služby, jejich zařízení. Oddělení centrální terapie není

rodinám, přátelům nebo pečovatelům za využíváno k cílenému nácviku dovedností a

účelem podpory samostatného života a neprobíhá zde komunikace mezi lékaři, sociálními

zapojení do komunity. pracovníky a ergoterapeuty z CT o individuálních

potřebách pacientů.

2.2.2 A/I Jsou informováni sociální pracovníci,
Zaměstnanci jsou informováni o

psychologové. Příliš nejsou informováni
dostupnosti a roli komunitních služeb a

ergoterapeuti, zdravotní sestry. Zdaleka ne
zdrojů za účelem podpory samostatného

všichni pacienti dostávají informaci o možnosti
života a zapojení do společnosti.

využít komunitní služby.

2.2.3 Uživatelé služeb se mohou požádat o A/P Jsou individuální rozdíly v časové dostupnosti

konzultaci u psychiatra nebo jiného konzultací jednotlivých pacientů u psychiatrů.

specializovaného zdravotnického

pracovníka.

2.2.4 Zaměstnanci v zařízení jsou proškoleni a A/F

oprávněni předepisovat a posuzovat

psychofarmaka.
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2.2.5 Zaměstnanci jsou školeni a mají písemné N/I Personál není proškolen v oblasti lidských práv

informace o právech osob s mentálním včetněÚPOZP.

postižením a jsou obeznámeni

smezinárodními standardy v oblasti

lidských práv včetně ÚPOZP.

2.2.6 Uživatelé služby jsou informováni o N/I Pacienti nejsou informováni o žádných

mechanismech, jejichž prostřednictvím možnostech, jak komunikovat o zlepšování

mohou vyjadřovat své názory na služeb.

poskytování služeb a na jejich zlepšení, a

mají k nim přístup.

2.3 Léčba, psychosociální rehabilitace a N/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 Pacient nemají individuální léčebné plány.

individuální léčebný plán, který zahrnuje

jeho cíle v oblasti sociální, zdravotní,

pracovní a vzdělávací a také cíle vedoucí

k uzdravení.

2.3.2 Léčebné plány řídí sám uživatel služby a N/I Uživatelé služby neřídí sami své léčebny plány.

odráží jeho volbu a preference v oblasti

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 se léčebna věnuje vypracování

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

dokument tzv. Dříve vyslovená přání
3

personálu nemá o takovém nástroji žádné

(dokument s pokyny pro lékařskou péči), informace.

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.

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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2.3.4 Každý uživatel služby má přístup A/I Nějaké nácviky k samostatnému životu se dělají

k psychologickým programům zaměřeným (praní…), ale nejsou součástí individuálních plánů.

na naplnění jím zvolené společenské role, Nácviky k zvládnutí zaměstnání se nedělají vůbec.

a to prostřednictvím rozvíjení dovedností

nezbytných pro zaměstnání, vzdělávání

nebo jinou oblast. Rozvoj dovedností je

nastaven podle léčebného plánu dané

osoby a může zahrnovat zlepšování

dovedností nutných pro samostatný život

a péči o sebe sama.

2.3.5 Uživatelé služeb jsou podporováni A/I Podpora k základání sítě sociální podpory,

k zakládání sítě sociální podpory a/nebo primárně u členů rodiny uživatelů probíhá

k udržování kontaktu s členy své sítě pro nesystematicky a nepravidelně.

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/I Jsou značné rozpory, na základě rozhovorů,

na obecný systém zdravotní péče, další informacemezi personálem a uživateli, mezi

úrovně služeb v oblasti duševního zdraví, jednotlivými odděleními, viceviz. diskuze.

jako je například sekundární péče, a služby
Informace o návazných službách ale rozhodně

v rámci přirozené komunity, jako
namají všichni pacineti a to I v případech, kdy síť

například příspěvky, bydlení, pracovní
služeb v jejich region existuje.

agentury, centra denní péče a asistovanou

rezidenční péči.

2.4 Psychofarmaka jsou fyzicky i cenově A/I

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 A/I Na základě namátkového hodnocení – na

oddělení č. 8 –minimální změny v medikaci,
Druh a dávka léků vždy odpovídá klinické

medikace nerevidována - nedokumentováno,
diagnóze uživatelů služby a je pravidelně

antipsychotika první generace převažují nad
revidována.

druhou generací, mnoho pacientů užívá

dlouhodobě benzodiazepiny a biperiden

2.4.4 A/I Uživatelé jsou informováni o lécích, edukace o
Uživatelé služby jsou informováni o účelu

lécích probíhají. Někteří o lécích informace mají.
léku, který je jim nabízen, a o jeho

Někteří uživatelé informace o vedlejších účiních
případných vedlejších účincích.

lékůmají.
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2.4.5 Uživatelé služby jsou informováni o N/I I presto, že je v zařízení velký počet psychologů,

možnostech léčby, které jsou dostupnou většina z nich je zaměřena pouze na diagnostiku.

alternativou medikace nebo ji mohou Psychoterapii je věnováno minimum času.

doplňovat, jako například psychoterapie.

2.5 Služby v rámci obecné a reprodukční A/P

medicíny jsou dostačující.

2.5.1 Uživatelům služby je nabídnuta fyzická A/F

zdravotní prohlídka a/nebo jiné lékařské

vyšetření na případná onemocnění při

příjmu do zařízení a také pravidelně

během pobytu.

2.5.2 Uživatelům je v zařízení, nebo na A/F

doporučení i mimo ně, dostupná také

léčba běžných zdravotních obtíží včetně

očkování.

2.5.3 Je-li třeba provést chirurgický nebo A/F Namonitorovaných odděleních je to možné.

lékařský zákrok, který nelze realizovat

v daném zařízení, bude uživateli pomocí

běžného postupu tato služba včas

zajištěna jinde.

2.5.4 A/I V zařízení neprobíhá systematická zdravotní

V zařízení pravidelně probíhá zdravotní osvěta. Nezaznamenali jsem v zařízení letáky na

osvěta a propagace. danou problematiku. Nejsou organizovány

osvětové aktivity na odvykání kouření.

2.5.5 A/I Neprobíhá žádná systematická osvěta ohledně

Uživatelé služby jsou informováni o plánovaného rodičovství a reprodukce. Automat

záležitostech týkajících se reprodukce a na kondomy není. Není doporučováno navazovat

plánovaného rodičovství. intimní vztahy. Chybí edukace v této oblasti na

monitorovaných odděleních.

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 N/I

místa a formy léčby mají vždy přednost

3.1.1 N/I Preference uživatelů nejsou základem všech
Preference uživatelů služeb jsou základem

rozhodnutí. Vmístě bydliště nemusí být
všech rozhodnutí, pokud jde o to, kde jim

alternativa (ve spádové oblasti není dostupná
budou služby zprostředkovány.

alternative). Nabídka ochranné léčby je omezená.
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3.1.2 Je vynakládáno veškeré úsilí na to, aby A/I Lepší situace je na monitorovaném oddělení č.

bylo zajištěno, že uživatelé služby budou 23, ale ani tamnenaplňuje potenciál oddělení.

moci žít ve své komunitě.
4

Práce s rodinou ani přáteli není systematická.

3.1.3 Preference uživatelů služeb jsou základem N/I Preference uživatelů služebnejsou základem

všechrozhodnutí, pokud jde o plán jejich všech rozhodnutí, pokudse týká léčby a

léčby a rekonvalescence. rekonvalescence.

3.2 Jsou zavedeny postupy a záruky, které A/I

zajišťují, aby nedošlo ke zbavení svobody

a poskytnutí léčby bez svobodného a

informovaného souhlasu těchto osob.

3.2.1 A/P Většinou, ale v některých případech uživatelé
Přijetí a léčba se zakládají na svobodném a

nerozumí sdělení či informace nejsou
informovanémsouhlasu uživatelů služby.

srozumitelné.

3.2.2 Zaměstnanci při poskytování léčby N/I Není využíváno, s dříve vyslovenými přáními není

respektují Dříve vyslovená přání uživatele prácováno.

služby.

3.2.3 A/I Formálně toto právo mají, ale nepotkali jsme s

Uživatelé služby mají právo léčbu nikým, kdo měl právo se vyjádřit. Pokudpacient

odmítnout. odmítne léčbu, je propuštěn či přijat

nedobrovolně.

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 A/I V nemocnici je toto ošetřeno formálně. Naplnění

Osoby, které jsou v zařízení léčeny nebo podmínek u informovaného souhlasu u

drženy, aniž by k tomu daly informovaný dobrovolného či nedobrovolného vstupu je

souhlas, jsou informovány, jak se proti nedostatečné vzhledem k tomu, že organizační

léčbě nebo držení odvolat. řád dostávají pacienty až na oddělení (nikoli při

vstupu).

3.2.6 Zařízení podporuje, aby osoby, které se N/I Aktivně zařízení nepodporuje uživatele ohledně

léčí nebo jsou zadržovány bez přístupu k postu odvolání či právní zastoupení.

informovaného souhlasu, získaly přístup

k postu odvolání a právnímu zastoupení.

3.3 Uživatelé služeb mohou uplatňovat svoji N/I

právní způsobilost a je jim poskytnuta

podpora, která může být nezbytná k

takovému uplatnění jejich právní

způsobilosti.

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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3.3.1 Zaměstnanci s uživateli služby vždy jednají A/I Většina zaměstnancůs uživateli jedná s úctou a

s úctou, přičemž uznávají jejich schopnost respektem.Uživatelů však nejsou příliš bráni do

rozumět informacím, rozhodovat a volit. diskuze. Přístup personálu je paternalistické.

3.3.2 N/I Uživatelé tyto informace nepotvrdili. Tyto
O právech uživatelů služby jsou

informace nejsou příliš srozumitelné a nejsou
poskytovány jasné a srozumitelné

aktuální. Ve slovní formě nejsou informace
informace v písemné i ústní formě.

uživatelům poskytovány.

3.3.3 Uživatelům služby jsou poskytovány jasné A/I Informace o diagnóze, léčbě a rekonvalescenci

a srozumitelné informace o hodnocení, uživatelé získávají. Nejsou však komplexní a

diagnóze, možnostech léčby a individualizované.

rekonvalescence, a to ve formě, které

rozumí a která umožňuje, aby uskutečnili

svobodné a informované rozhodnutí.

3.3.4 Uživatelé služby mohou pro pomoc N/I O osobách omezených ve svépravnosti rozhoduje

s rozhodováním o přijetí, léčbě a o opatrovník. Rozhodnutí opatrovníků je

osobních, právních, finančních či jiných rozhodujícím faktorem. Uživatelé nejsou

záležitostech určit dle své vlastní volby informováni o tom, že si mohou zvolit zástupce,

osobu, která jim bude poskytovat ani o tom, že mají možnost s opatrovníkem

podporu a se kterou se budou moci nesouhasit.

poradit, anebo síť osob, a zaměstnanci

zařízení budou tyto vybrané osoby

respektovat.

3.3.5 Zaměstnanci respektují pravomoc N/A Takové osoby sev zařízení nevyskytují.

nominované osoby poskytující podporu

nebo sítě osob komunikovat rozhodnutí

podporovaného uživatele služby.

3.3.6 Podporované rozhodování je N/I Podporované rozhodování není převládajícím

převládajícím modelem; proces modelem, převládá náhradní rozhodování.

náhradního rozhodování není uplatňován.

3.3.7 Jestliže uživatel služby nemá osoby N/I Zařízení takovou podporu uživatelům

poskytující podporu nebo síť osob a chce nezprostředkovává.

takovou osobu jmenovat, zařízení mu

pomůže takovou podporu zprostředkovat.

3.4 Uživatelé služeb mají právo na zachování A/P

důvěrnosti informací a na přístup

k informacím o svém zdravotním stavu.

3.4.1 Na každého uživatele služby je vytvořena A/F

důvěrná osobní zdravotní složka s

dokumentací.

3.4.2 A/P Přístup mají, ale nejsou o tom informováni. Není
Uživatelé služby mají přístup k informacím

tedy aktivně využíváno pacienty ani aktivně
uvedeným v jejich zdravotní dokumentaci.

nabízeno.

3.4.3 Informaceo uživatelích služby jsou vedeny A/F

jako důvěrné.
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3.4.4 Uživatelé služeb mohou bez cenzury do N/I Uživatelé o této možnosti nejsou informováni a

své zdravotní složky přidat písemné žádný z dotázaných nevěděl o takovémožnosti

informace, názory a komentáře. (ani ho nenapadla).

4. OCHRANA PROTI MUČENÍ A JINÉMU A/P 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/I V pracovní náplni není zmiňován etický kodex

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

sexuálním týráním a před fyzickým a

citovýmzanedbáváním.

4.1.1 A/P Většina personálu se chová k uživatelům služby,

lidsky, důstojně a s úctou z našeho hlediska (na

Personál zachází s uživateli služby lidsky, základě pozorování). Někteří pacienti však

důstojně a s úctou. poukazují na to, že jednotiví členové personálu

jsou občas pracovně přetížení a pak se stane, že

reagují podrážděne, nebo je odbydou.

4.1.2 Žádný uživatel služby není vystaven A/F Na monitorovaných odděleních (8, 9, 23, 32)

slovnímu, tělesnému, sexuálnímu nebo nedochází k týraní. Pacienti ale často zmiňovali

duševnímu týrání. situaci na jiných odděleních viz. diskuze.

4.1.3 Žádný uživatel služby není vystaven A/P Z rozhovorů s pacienty vyplynulo, že někdy je

fyzickému nebo citovému zanedbávání. medikace používána jako forma trestu.

4.1.4 A/P V některých případech konfliktu mezi pacienty

dochází k přeložení konfliktních pacientů na jiná

Byla přijata náležitá opatření, aby oddělení. Situace je řešena instalovanými

nedocházelo k žádnému týrání. kamerami. Otázkou, zda tato opatření jsou

adevkátní a účinná. Školení v deeskalačních

technikách dle dokumentace proběhlo, části

personálu to však nebylo zřejmé.

4.1.5 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby, N/I Nemluvili jsme s takovými pacienty.

kteří byli týráni, získat podporu, kterou si

přejí.

4.2 K řešení případných krizí se použijí A/I

alternativní metody, nikoli izolace nebo

omezení pohybu.

4.2.1 N/I Při podpisu informovaného souhlasu dávají

Uživatelé služby nejsou dáváni do izolace souhlas k omezení svobody. Pacienti jsou dáváni

nebo omezováni v pohybu. do izolace. Na monitorovaých odděleních přímo k

izolaci nedochází.
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4.2.2 Zařízení uplatňuje alternativní řešení A/I Není uplatňována politika či plan v používání

místo izolace nebo omezení a zaměstnanci omezovacích prostředků. Alternativní metody

jsou vyškoleni v technikách deeskalace při nejsou využávány. Zdravotní sestry mají techniky

řešení krizí a v rámci prevence zranění deeskalace jako součást školení

uživatelů služby nebo zaměstnanců.

4.2.3 Vyhodnocení deeskalace se provádí ve A/I Setkali jsme se smapovaním varovných příznaků

spolupráci s dotčeným uživatelem služby ne jednom oddělení. Pacienti nejsou zahrnováni

s cílem určit spouštěče a faktory, které do hodnocení.

podle něj pomáhají při řešení krizí, a také

určit upřednostňované metody zásahu

v případě krize.

4.2.4 Upřednostňované metody zásahu N/I Namonitorovaných odděleních jsme

stanovené dotčeným uživatelem služby nezeznamenali mapování krizí a jejich spouštěčů.

jsou k dispozici v případě krize a jsou Osobní léčebné plány nejsou zpracovány.

začleněny do osobního léčebného plánu

daného uživatele.

4.2.5 Případy izolace nebo omezení se N/A Na sledovaných odděleních nejsou používány

zaznamenávají (např. typ, trvání) a hlásí se případy izolace. V případech, kdy se personal

řediteli zařízení a také příslušnému rozhodne k izolaci přistoupit, jsou pacienti

externímu orgánu. překládáni na jiné oddělení.

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 ECT je poskytováno v tomto zařízení. Pacienti

svobodného a informovaného souhlasu dostávají informovaný souhlas.

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

nezletilýchosob.

4.3.5 Psychochirurgie a jiné nezvratné zákroky A/F

se neprovádí bez svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby

a nezávislého schválení ze strany odborné

komise.
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4.3.6 Potraty a sterilizace se u uživatelů služby A/F

neprovádí bez jejich souhlasu.

4.4 Žádný uživatel služby nesmí být A/F

podroben lékařským nebo vědeckým

pokusům, aniž by k tomu dal/a svůj

souhlasu.

4.4.1 Lékařské nebo vědecké pokusy se provádí A/F

výhradně na základě svobodného a

informovaného souhlasu uživatele služby.

4.4.2 Zaměstnancům nejsou poskytovány žádné A/F

výsady, vyrovnání nebo odměna za

přesvědčování nebo najímání uživatelů

služeb k účasti v lékařských nebo

vědeckých pokusech.

4.4.3 Lékařské nebo vědecké pokusy se A/F

neprovádí, pokud mohou být pro

uživatele služby škodlivé nebo

nebezpečné.

4.4.4 Každý lékařský nebo vědecký pokus se A/F

schvaluje nezávislou etickou komisí.

4.5 Je zajištěna ochrana před mučením nebo A/I

krutým, nelidským či ponižujícím

zacházením a před jinými formami

zneužívání a týrání.

4.5.1 A/I Stížnosti jsou řešeny interně v rámci zařízení,

Uživatelé služby jsou informováni o sešit “stížnosti” existuje. Stížnosti vyřizuje ředitel

postupech založených na důvěrné bázi pro organizace. Stížnosti někdy vyřizuje osoba, proti

podávání odvolání a stížností u vnějšího, která byla stížnost podána. Schránky na stížnosti

nezávislého právního orgánu ve věci jsou někdy umistěny v prostorách, které nejsou

zanedbání, týrání, izolace nebo omezení pacientům trvale přístupné (návštěvní místnost).

pohybu, přijetí nebo léčení bez Poučení o právech pacientů zastaralá (na

informovaného souhlasu a v dalších některých odděleních z roku 1991). Nejsou

relevantních záležitostech. podány písemné informace o možnosti si stěžovat

u vnějšího právního orgánu (VOP, CPT).

4.5.2 Uživatelé služby jsou chráněni před N/I Nejsou viz výše.

negativními dopady, které mohou

vyplynout z jimi podaných stížností.

4.5.3 A/I Ano,mohou se setkat s právními zástupci
Uživatelé služby mají přístup k právním

důvěrně. Praxe vyřizování stížností právníkem
zástupcům a mohou se s nimi setkávat

není. Informace o právním zastoupení nejsou
mezi čtyřma očima.

důvěrné. Nejsou cennově dostupné právní služby.
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4.5.4 Uživatelé služby mají přístup k právním A/I Nejsou cennově dostupné právní služby.

zástupcům, kteří je informují o jejich

právech, mohou s nimi probrat problémy

a získat podporu při uplatňování svých

lidských práv a podávání odvolání a

stížností.

4.5.5 Vůči osobě, která se dopustila týrání nebo N/A Namonitorovaných odděleních jsme se nesetkali

zanedbávání uživatelů služby jsou přijata (výjimka pavilion č. 13).

disciplinární a/nebo právní opatření.

4.5.6 Nezávislý orgán monitoruje dané zařízení A/P Ano, v letech: 2012, 2016. Disciplinární postih

s cílem předcházet špatnému zacházení nebyl.

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/I

získali místo, kde mohou žít, a aby měli

nezbytné finanční zdroje pro život ve

společnosti.

5.1.1 A/P Sociální pracovníci poskytují informace o těchto

Zaměstnanci uživatele služby informují o tématech, vzhledem k jejich nízkému počtu ne

možnostech bydlení a finančních zdrojích. všichni pacienti mají pravidelný přístup k

sociálním pracovníkům.

5.1.2 Zaměstnanci uživateli služby pomáhají při A/I Na některých odděleních je přístup podpory k

získání a udržení bezpečného, finančně samostatnémubydlení patrný. Jinde nemají

dostupnéhoa slušného bydlení. pacienti dostatek možností.

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 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/I Primárně spoléhají a odkazují na externí

informace o vzdělávání a pracovních organizace a na další síť.

příležitostech v komunitě.

5.2.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby N/A Vzhledem k věku pacientů to není příliš

s přístupem k příležitostem na vzdělávání, relevantní.

včetně základního, středního a vyššího

vzdělávání.

5.2.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/I Některým pacientům je pomáháno v získání

v profesním rozvoji a v získání placených placených pracovních příležitostí. U většiny

pracovních příležitostí. pacientů toto ale není podporováno.
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5.3 Podporuje se právo uživatelů služby A/P

účastnit se politického a veřejného života

a právo na svobodu sdružování.

5.3.1 Zaměstnanci poskytují uživatelům služby A/P V zařízení bývá zřízena volební místnost. Další

informace, které jsou nutné k tomu, aby podpora k účasti na věcech veřejných nebyla

se mohli plně zapojit do politického a zazanamenána.

veřejného života a využívat výhody

svobody sdružování.

5.3.2 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/P Omezený přístup k informacím, především z

s uplatňováním jejich hlasovacího práva. internetu a v denim tisku.

5.3.3 Zaměstnanci pomáhají uživatelům služby A/I Chybí písemné informace. Omezené spektrum.

se zapojením do činností politických, Do zařízení dochází duchovní. Jiné activity v

náboženských, sociálních organizací, tomto směru opět nebyly zaznamenány.

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 N/I Nikde v zařízení nejsou dostupné informace

informace o dostupných možnostech ohledně dostupných možností zapojení od

zapojení do sociálních, kulturních, sociálních a kulturních a volnočasových aktivit.

náboženských a volnočasových aktivit.

5.4.2 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Podpora aktivit zejména uvnitř zařízení.

s účastí ve společenských a volnočasových

aktivitách dle jejich volby.

5.4.3 Zaměstnanci uživatelům služby pomáhají A/I Pacientům je povoleno, se souhlasem lékaře

s účastí v kulturních a náboženských (zdravotní stav, samostatné vycházky) účastnit se

aktivitách dle jejich volby. aktivit mimo zařízení, není to ale rozhodně běžné.
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Diskuse

Kontext instituce

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

• Instituce se nachází v obci Centrum obce je vzdáleno cca 1,5 km aměsto

je od léčebny cca 15 km. Většina pracovníků léčebny je z dojezdové vzdálenosti

léčebny. Léčebna je zde významným zaměstnavatelem.

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

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

všedních dnů autobusy ze zastávky poblíž léčebny jezdí a zpět cca desetkrát za den.

Během víkendu je dopravní spojení do a zpět obtížnější (2-3 x za den).

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

lokality nebo zvenčí

• Pacienti jsou z velké části republiky. Hodně pacientů je z okresů:

• 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 léčbu věkem –

psychiatrické nemocnice má dětské oddělení, pohlavím, rasou. Překážkou nemá být ani

poskytování služebosobám se zdravotním postižením).

• 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)

• Průměrná délka hospitalizace v nemocnici je 167 dní.

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

pacientů být nemělo.

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

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

největší zaměstnavatel v okolí.

• Stav jakýchkoli deinstitucionalizačních aktivit, jejichž součástí je instituce

• Organizace je členem Asociace psychiatrických léčeben a pannáměstek pro kvalitu je jejím

předsedou. Pan ředitel nemocnice je zapojen ve skupině pro transformaci psychiatrické péče.

Pan ředitel vnímá nutnost navýšení personálu nemocnice tak, aby bylo možné zlepšit kvalitu

poskytovaných zdravotních služeb nemocnice.
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Proces hodnocení

Viz výše.

Tematické domény

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

Hodnocení této kategorie je A/P. Vedení i zaměstnanci instituce se snaží o zvyšování kvality životní

úrovně uživatelů. Vedení psychiatrické léčebny hledá cesty k rozvoji zařízení, často ve smyslu vybavení

pavilónů, estetické úpravy prostředí v areálu psychiatrické nemocnice. Dalšímu rozvoji areálu léčebny po

estetické i účelové stránce. Zařízení se zapojuje do projektů investičního a neinvestičního charakteru z

EU i z finančních zdrojů dalších evropských států. Klienti hodnotili venkovní prostředí (extravilánu)

nemocnice velmi pozitivně. Vnitřní prostředí jednotlivých pavilonů bylo rozdílné, některé pavilony jsou

zmodernizované (15). Jiné jsou zrekonstuovány částečně nebo na rekonstrukci čekají (10). Ani v nových

budovách nejsou však všude bezbariérově přístupné WC, koupelny. V koupelnách nejsou držáky pro

pacienty. Na odděleních č. 8, 9 psychiatrické nemocnice byla koupelna bez jakéhokoli soukromí, pro

celé oddělení. Koupelna na těchto odděleních byla neuzavíratelná. Na nových odděleních jsou

zamykatelné koupelny. Na některých WC chyběly toaletní papíry, ručníky. Pacienti si je museli kupovat

sami. A např. oddělení 13 B v pavilonu 13 čeká na brzkou rekonstrukci, která by měla umožnit snížit

kapacitu pacientů na jednotlivých pokojích, případně přímo na oddělení. Případné limity v oblasti životní

úrovně souvisí často s limity budov a jejím zazemím a velikostí areálu, nedostatkem finančních

prostředků na navýšení personálu – zdravotního i nezdravotního.

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

V této oblasti jsme nalezli problém v nedostatečné informovanosti pacientů a personálu o komunitních

zařízeních pomáhajících v samostatném životě mimo nemocniční zařízení a nedostatek byl i v kooperaci

mezi zařízením a těmito službami, či v přípravě pacientů na život v komunitě. Velká část personálu

považuje pacienty za „nepropustitelné“ ze zařízení z důvodu sociálních (finance, bydlení) a z důvodu

nepřipravenosti sítě komunitních služeb, čímž zároveň vysvětlují, proč jsou pacienti hospitalizováni

dlouhodobě.

Největší deficit jsme zaznamenali v oblasti sestavování pacientem řízeného individuálního a

komplexního léčebného plánu včetně krizového plánu.

I přes zajišťenou dostupnost všech běžně užívaných psychofarmak, byla u některých pacientů léčba

neracionální a nemoderní. Analogicky k tomu, přítomnost poměrně velkého počtu psychologů

nekorespondovala s malýmvyužíváním jejich znalostí v oblasti psychoterapie.

Pozitivní hodnocení se projevilo v oblasti péče o somatické zdraví.
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Téma 3: Právo na výkon právní způsobilosti a právo na osobní svobodu a bezpečnost osob (Čl. 12 a 14

ÚPOZP)

Rozhodování o místu a formě léčby není řízeno potřebami a přáním pacienta ( včetněmožností rodiny),

ale je dáno primárně (ne)dostupností potřebné psychiatrické péče v místě bydliště pacienta,

dostupností specializované péče jako jsou ochranné léčby (jejichž zdejší kapacita je přečerpána).

Informace o právech pacientů jsou v písemné podobě k dispozici jen na nástěnkách. Nejde o

vyčerpávající informace vycházející i textu platného zákona, ale o etický kodex práva pacientů z roku

1992 a Principy OSN z roku 1991. Informace, poučení či školení /edukace týkající se CRPD pro pacienty

nebo personál zcela chybí. Poučování pacientů o jejich právech, včetně právu odmítnout

léčbu/hospitalizaci, právu se odvolat, obsahu domácího řádu a režimu oddělení, kde bude umístěn,

neprobíhá na centrálním příjmu, ale až na daném oddělení (a primárně ústně) lékařem, tudíž

srozumitelnost a úplnost poučení lze jen obtížně ověřit. Z pohovorů z pacienty vyplynulo, že jejich

povědomí o právech pacientů obecně nebo o právech osob s omezenou svéprávností je velice nízké.

V zařízení je poměrně vysoký počet osob s omezenou svéprávností - 447 celkem. 509 pacientů je

v zařízení více než 1 rok). I v navštívenýchodděleních byli osoby s omezenou svéprávností. Koncept

podporovaného rozhodování není v zařízení uplatňován – zcela chybí zapojování podpůrců např. z řad

pacientů. Přetrvává model náhradního rozhodování, kdy opatrovník (rodinný příslušník nebo obec)

dává za pacienta nejen souhlas k léčbě, k ECT, ale např. i k nákupu potravinových balíčků sociální

pracovnicí v situaci, kdy fakticky pacient může nakládat s financemi do několika tisíc. Z pohovorů je

evidován i případ, kdy opatrovník-bratr bydlí v bytě pacienta, a současně je plánováno pracovníky

zařízení náhradní bydlení jinde, aby mohl pacient opustit léčebnu. Dle personálu opatrovníci dávají

souhlas i s vycházkami u dobrovolně hospitalizovaných pacientů. Důvěrnost informací vedených o

pacientech je zaručena. Tato oblast je hodnocena jako plně ošetřená.

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

V zařízení se používá elektrokonvulzivní terapie vždy pouze na základě informovaného souhlasu anebo

na základě vitální indikace. Uživatelé nejsou podrobováni lékařským pokusům. Uživatelé dávají při

podpisu informovaného souhlasu souhlas k omezení osobní svobody.

Na námi hodnocených odděleních nejsou používány omezovací prostředky a nikdo z dotazovaných

uživatelů si přímo nestěžoval na mučení nebo ponižující či kruté chování. Hodnotící tým se v

rozhovorech s uživateli nesetkal ani s výpověďmi o trestech, vykořisťování, násilí nebo zneužívání

uživatelů ze strany personálu. Někteří uživatelé se vyjadřovali k formám trestu v podobě přeložení na

jiná oddělení, kde už jsou podmínky o něco horší. Stejně tak z rozhovorů vyplynulo, že je někdy jako

forma trestu využívána medikace. Pouze ergoterapeut v oficiální náplni práce uvedeno “Přistupuje k

nemocným vstřícně, s empatií a respektem.”

Na oddělení 23 byl v ošetřovatelských manuálech nalezen například doporučený postup práce s

neklidným pacientem, z rozhovorů s personálem na oddělení (sestry, sanitářky, ergoterapeutky) však

vyplynulo, že tyto postupy nejsou používány v praxi a personál má pouze limitovanou znalost
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deeskalačních technik. Zcela chybí individuální krizové plány, a to i na oddělení 23, které má sloužit k

nácviku osamostatnění uživatelů a k plynulému přechodu do komunity.

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

špatného zacházení (veřejný ochránce práv – VOP). Na námi hodnocených odděleních jsou umístěny

schránky na podávání stížností, ne vždy jsou však přístupné bez omezení všem pacientůmna daných

odděleních. VOP navštívil zařízení v letech 2012 a 2016.

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

V zařízení v poslední době dochází ke změnám směřujícím k podpoře pacientů k odchodu do komunity.

Měli jsme možnost shlédnout dvě zmodernizovaná oddělení, která se na toto téma zaměřují. Jako

překážku v zařazování pacientů zpět do komunity vnímáme nízký počet sociálních pracovníků v zařízení.

Jejich agenda je navíc poměrně rozsáhlá, takže nemají příliš kapacitu pro komunikaci s návaznými

sociálními službami. Téma zotavení je v popisu práce uvedeno pouze u ergoterapeutů, jejichž péče je pro

pacienty podle všeho dostupná v adekvátní míře. V přípravě na odchod do komunity je ale podle našeho

názoru možné udělat různá drobná opatření, která pacientům úspěšný odchod do komunity usnadní.

Například zajištění pravidelné komunikace mezi sociálními pracovníky a ergoterapeuty zajišťujícími

pracovní terapii. K tomu by samozřejmě napomohlo, kdyby sociální pracovníci s pacienty sestavovali

individuální plány, které by obsahovaly například trénink pracovních nebo sebeobslužných návyků a tak

podobně. Při plánování následné péče po odchodu z nemocnice by také bylo vhodné volit více

partnerský a méně paternalistický model. Z rozhovorů s pacienty bylo zjištěno, že se plány ohledně

spolupráce s návaznými službami ne vždy řídí preferencí pacienta. Co se týká spolupráce s komunitními

službami, jsou sociální pracovníci informováni o jejich existenci, ale nemají dostatečné informace o tom,

jak komunitní služby fungují. Této informovanosti by mohlo napomoci například stážování sociálních

pracovníků v návazných službách. Bylo také zjištěno, že v případech, kdy má pacient opatrovníka, bývá

komunikace s následnými službami, nebo shánění bydlení a práce ponechávána právě na opatrovníkovi.

Z rozhovorů nebylo příliš jasné, jakou mají v těchto případech opatrovníci podporu ze strany nemocnice.

Závěry a doporučení

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

nejsou dostupné na všech pavilonech. Na částečně zrekonstruovaných nebo nezrekonstruovaných

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

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

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

komunikace s příbuznými a opatrovníky). Tento přístup není v souladu s myšlenkou transformace, která

podporuje působení multidisciplinárních týmů. Zároveň pracovníci nemocnice, v rámci své pracovní

náplně nenaplňují principy péče orientované na zotavení.
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V průběhu jednání s vedením nemocnice jsme zaznamenali obavy z dopadů některých částí reformy na

kvalitu péče a života pacientů. Tyto obavy jsou pochopitelné a považujeme za důležité, aby byla tato

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

obavy byly s vedením nemocnice konzultovány i ze strany zřizovatele a dalších aktérů reformy.

Doporučení:

- Intenzivnější rozvoj spolupráce mezi zařízením a komunitními službami a obcemi

- Následování doporučení Akčního plánuWHO - snaha o zařazení pacientů do komunity, recovery

- Vyšší míra spolupráce mezi jednotlivými profesemi uvnitř zařízení

- Zvážit delegování některých kompetencí na nižší zdravotnický a nezdravotnický personál

- Uvolnění režimových pravidel oddělení

- Aplikování principu individuálního plánování a zapojování pacientů do tohoto plánování

- Zveřejnění na oddělení aktuální verze informací o právech pacientů

- Zvážit možnost navýšení počtu sociálních pracovníků tak, aby byli běžně dostupní na všech

odděleních

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

pacientů, včetně kazuistických seminářů, deeskelační techniky, krizové intervence

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

profesemi

- Vypracování písemných materiálů, kde budou pacienti srozumitelnou formou informováni o

svých právech (a to, jak na počátku, tak v průběhu léčby) – věnovat zvláštní pozornost

specifikům práv lidí smentálním postiženým v ochranné léčbě, dalšímzvláště zranitelným

osobám (např. děti, senioři)

- Zvážit možnost zavedení bezplatného internetu např. formou internetových koutků

- Více uzpůsobit vnitřní a vnější návštěvní prostory pro návštěvníky, zejména, mladší 18 let.

(poskytnutí např. vybavení pro smysluplné trávení společného času během návštěvy

- Zintenzivnění nácviku dovedností potřebných k samostatnému fungování pacientů mimo

zařízení

- Pravidelné revize individuální medikace pacientů včetně individuální edukace; racionalizace

farmakoterapie

- Vyjednávat se zřizovatelem ohledně kapacity na ochranné léčby a zvážit maximální kapacitu pro

tento druh léčebu, aby nedocházelo k situacím, že na odděleních jsou společně lidé s

ochrannými léčbami, v akutním neklidu, s různými diagnózami

- Zvážit postupné přesunutí akutní péče do nově zrekonstruovaných pavilonů

- Více psychoterapie (individuální i skupinové)

- Zvýšení povědomí všech profesí a znalosti v oblasti práv pacientů – dobrovolně i nedobrovolně

hospitalizovaných včetně platné legislativy a Úmluv

- Zvážit způsob řešení stížností (možnost zřídit komisi ze zaměstnanců i pacientů)

- Účast pacientů doporučujeme i v etické komisi
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- Stanovit jasné postihy a sankce za špatné a/nebo neetické zacházení s pacienty a to i jako

součást pracovní smlouvy

- Urychlení humanizace prostředí na nezrekonstruovaných pavilonech, zvláště tam, kde jsou

pacienti v pokojích po deseti a více lidech, doporučujeme snížení na polovinu.

Věnovat pozornost rozšíření nabídky volnočasových aktivit, kteří tráví čas primárně na

odděleních (nabídka denního tisku, knihy)

Zvláštní záznam o pavilonu č. 13

Při rozhovorech s pacienty jsme byli upozorněni na špatné zacházení a podmínky léčby na

pavilónu13.

Během krátké návštěvy oddělení jsme zaznamenali nedústojné a zcela nevyhovující

podmínky léčby pacientů (enormně vysoké počty pacientů na pokoji, nevyhovující mix

pacientů v akutním stavu a pacientů v dlouhodobých ochranných léčbách různých typů).

Toto oddělení 13B slouží zároveň jako “řešení” situací, kdy jsou pacienti dle slov personálu

obtížně zvladatelní. Bylo zjištěno, že pacienti jsou I na oddělení 13 B vice než jeden rok, což

považujeme za nepřijatelné.

Na oddělení se nacházejí tři izolační místnosti a jedna místnost pro kurtování, které ač slouží

i k dlouhodobému omezování pacientů, svým vybavení včetně (počtu personálu) nemohou

zajistit důstojné zacházení s pacienty.

Na nevyhovující podmínky léčby na tomto oddělení opakovaně upozornil i VOP v roce 2012

při systematické návštěvě a znovu pak i v roce 2016 na základě šetření stížnosti pacienta,

kdy dokonce konstatoval v konrétním případě pacienta nadužívání izolace, nezákonné

omezení osobní svobody pacienta po dobu celkem 30 dnů. Po zprávě VOP byla přijata

částečná opatření (dobudována kuřárna, venkovní prostory pro vycházky pacientů), navýšen

personálu. Zůstal, ale vysoký počet pacientů na pokojích (11-13), někteří akutní pacienti v

části oddělení nemají bez pomoci pacientů přístup na WCa používají “bažanty”.

Byl rozpor mezi tvrzením personálu a pacientů o možnosti přístupu na pokoje během dne

(kromě poledního klidu).

Není zde pacientům dovoleno mít vlastní oblečení. Erární oblečení nejen zde nevyhovuje

klimatickým podmínkám.

Navrhujeme snížit počet pacientů na polovinu (pokud ne uzavřít), změnit pravidla užívání

izolace. Dále nepovažujeme za vhodné, aby na toto oddělení byli pacienti přijímání a

dlouhodobě léčeni.

Příloha: vyplněný dotazník z fáze 1

[Přiložte prosím jako samostatný dokument při předložení zprávy]
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