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Váš dopis ze dne 11. listopadu 2020

Praha 13. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 11. listopadu 2020, evidované pod

v souvislosti s vyjádřením vlády České republiky ke

Zprávě o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění

mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (Výbor CPT) ve dnech

2. až 11. října 2018 (dostupné zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-

plneni-mezin-umluv/evropska-umluva-o-zabraneni-muceni-a-nelidskemu-nebo-

ponizujicimu-zachazeni-nebo-trestani-17701/):

1) Ve vyjádření je uvedeno: „Vláda se proto této problematice bude věnovat a do

30. 6. 2020 provede analýzu dostupnosti a účinnosti existujících nástrojů ochrany

práv pacientů při nedobrovolné léčbě a v návaznosti na výsledek analýzy bude buď

připraven metodický a informační materiál pro poskytovatele a pacienty, jak tyto

nástroje účinně využívat v klinické praxi, anebo návrh novely zákona o zdravotních

službách k zakotvení nástrojů nových.“

K tomu žádám o informaci, zda Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo nebo nechalo

zpracovat zmíněnou analýzu a pokud ano, tak žádám o její poskytnutí, a pokud ne,

tak žádám o informace, zda ministerstvo zpracování připravuje, v jaké je zpracování

analýzy fázi a zda bylo její zpracování zadáno a komu a jaký je stanoven termín pro

dokončení. Pokud analýza zpracována byla, pak žádám o informace, zda byl též

připraven zmíněný metodický a informační materiál nebo návrh novely zákona a o

jejich poskytnutí nebo sdělení, v jaké je zpracování analýzy fázi a zda bylo její

zpracování zadáno a komu a jaký je stanoven termín pro dokončení.
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2) Ve vyjádření je uvedeno: „Rozdíl mezi farmakologickým omezovacím prostředkem

a léčbou bez souhlasu nicméně není ostrý a definice zde skutečně činí problém

(k tomu více viz bod 105). Ministerstvo zdravotnictví v tomto ohledu vypracuje do

30. 6. 2020 metodický pokyn pro poskytovatele zdravotních služeb, v němž shrne

právní pravidla a stanoví doporučený postup léčby duševních poruch bez souhlasu,

včetně léčby s využitím předpisů podle potřeby (PRN).“

K tomu žádám o informaci, zda Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo nebo nechalo

zpracovat zmíněný metodický pokyn a pokud ano, tak žádám o jeho poskytnutí,

a pokud ne, tak žádám o informace, v jaké je jeho zpracování fázi a zda bylo jeho

zpracování zadáno a komu a jaký je stanoven termín pro dokončení.

3) Ve vyjádření je uvedeno: „Ministerstvo zdravotnictví přijme do 30. 6. 2020 Metodický

pokyn stanovující doporučený postup pro situace přechodu z dobrovolné na

nedobrovolnou hospitalizaci a vypracuje informaci pro pacienty v této situaci.“

K tomu žádám o informaci, zda Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo nebo nechalo

zpracovat zmíněný metodický pokyn a informaci pro pacienty a pokud ano, tak

žádám o jejich poskytnutí, a pokud ne, tak žádám o informace, v jaké je jejich

zpracování fázi a zda bylo jejich zpracování zadáno a komu a jaký je stanoven

termín pro dokončení.

4) Ve vyjádření je uvedeno: „V rámci reformy psychiatrické péče byla provedena

analýza zaměřená na problematiku užívání omezujících prostředků, na jejímž

základě budou připraveny systémové změny praxe.“

„Byla vypracována analýza používání omezovacích prostředků v psychiatrických

lůžkových zařízeních a ve spolupráci s WHO proběhlo školení k používání

alternativních přístupů deeskalace krizových situací, které bude nadále pokračovat.

Budou rovněž vytvořeny metodiky hodnocení kvality péče a její certifikace

v psychiatrii, jak v lůžkových zařízeních, tak v ambulantním sektoru a ve spolupráci

s Ministerstvem práce a sociálních věcí jsou zpracovávaná kritéria hodnocení

zdravotně-sociálních služeb. Na naplňování kvality je navázána tvorba obecného

standardu péče o duševně nemocné, doporučené postupy a vyškolení odborníků

v oblasti kvality pro účely implementace změn. Celý systém bude poté integrován do

stávajících systémů akreditace a certifikace služeb ve zdravotnictví včetně změn

legislativní úpravy.“

K tomu žádám o informaci v podobě poskytnutí zmíněné analýzy. Dále žádám

o informaci, zda Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo nebo nechalo zpracovat

zmíněnou metodiku, kritéria hodnocení zdravotně-sociálních služeb, obecný

standard péče o duševně nemocné a doporučené postupy a pokud ano, tak žádám

o jejich poskytnutí, a pokud ne, tak žádám o informace, v jaké je jejich zpracování

fázi a zda bylo jejich zpracování zadáno a komu a jaký je stanoven termín pro

dokončení.
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Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu Deinstitucionalizace péče o duševně nemocné

tuto analýzu nechalo vypracovat a přikládáme ji k dispozici. Metodický materiál bude

připravován v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021. S ohledem na probíhající

rekonstrukci webových stránek www.reformapsychiatrie.cz není nyní daný dokument

k dispozici na webových stránkách, nicméně po ukončení rekonstrukce bude zde

zveřejněn. Daný dokument přikládáme v elektronické podobě.

Ad dotaz č. 2)

Tento dokument nebyl v gesci aktivity K2 projektu Deinstitucionalizace péče o duševně

nemocné. Je možné ho připravit v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

Ad dotaz č. 3)

Metodika se v současné době stále zpracovává.

Ad dotaz č. 4)

Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu Deinstitucionalizace péče o duševně nemocné

tuto analýzu nechalo vypracovat a přikládáme ji k dispozici. S ohledem na probíhající

rekonstrukci webových stránek www.reformapsychiatrie.cz není nyní daný dokument

k dispozici na webových stránkách, nicméně po ukončení rekonstrukce bude zde

zveřejněn Metodické materiály jsou nyní ve fázi přípravy, probíhá činnost pracovní

skupiny k užití omezovacích prostředků a jsou připravovány další témata. Komplex

metodických materiálů bude dle plánu projektu připraven k 31. 12. 2021, nicméně již

připravené materiály budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách. Koordinaci

tvorby doporučených postupů má na starosti v rámci aktivity K2

do tvorby jsou zapojeni další odborníci. V případě, že Vás tato

problematika zajímá více, prosím obraťte se přímo

aktivity K2

Přikládáme dále Strategický dokument v oblasti kvality a lidských práv, který se také

problematice úzce věnuje a Analýzu režimových opatření.

S pozdravem

Přílohy: dle textu


