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V Praze 4. července

Váš dopis ze dne 1. července 2019

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 1. července 2019, evidované pod ve věci

sdělení, zda v posledních třech letech proběhlo v Česku hodnocení jednotlivých

psychiatrických nemocnic nástroji WHO. Pokud ano, žádám sdělení názvu tohoto

hodnocení, sdělení období, za které probíhalo a rovněž i sdělení, kterých nemocnic se

týkalo. Zároveň žádám o zaslání celé předmětné zprávy/hodnocení, Vám sděluji

následující:

Na otázku, zda v posledních třech letech proběhlo v Česku hodnocení jednotlivých

psychiatrických nemocnic nástroji WHO, zní odpověď ano.

Na žádost sdělení názvu tohoto hodnocení, sdělení období, za které probíhalo a kterých

nemocnic se týkalo, můžeme uvést, že hodnocení nemělo specifický název. Bylo

rozděleno do dvou fází. 1 - 10. 9. 2017 proběhl pod záštitou WHO pilotní projekt

hodnocení 3 institucí dlouhodobé péče v ČR. Šlo o 2 dvě psychiatrické nemocnice a jedno

zařízení sociální péče. Zpráva z tohoto hodnocení existuje pouze v angličtině a je

přiložena (viz Survey of Institutions for Adulsts with Psychosocial and Intellectual

Disabilities: Report of Findings from Institutional Assessments in Czech Republic).

Po ověření vhodnosti nástroje pro použití v reformě psychiatrické péče byly ve spolupráci

s experty WHO vyškoleny další hodnotící týmy. V průběhu celého roku 2018 poté v rámci

aktivit oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb pro osoby s duševním

onemocněním, které jsou součástí projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně
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nemocné, hrazeném z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, proběhlo

17 hodnotících návštěv psychiatrických nemocnic příspěvkových organizací ministerstva.

Hodnocení bylo provedeno pro potřeby realizace systematické podpory v oblasti změny

kvality poskytování péče o osoby s duševním onemocněním.

Tým hodnotitelů se skládal z celého spektra relevantních profesí. Byl v něm zastoupen

např. odborník na výzkum oblasti péče o duševní zdraví a destigmatizaci duševních

nemocí, lékař psychiatr, zástupce uživatelů péče, právník se zaměřením na lidská práva,

sociální pracovník s dlouholetou zkušeností v péči o osoby s duševním onemocněním

apod.

K posouzení kvality péče byl v obou případech použit metodický nástroj Světové

zdravotnické organizace Quality Rights Toolkit (Hodnocení kvality a lidských práv),

vytvořený na základě Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a pilotně ověřený

v pobytových institucích pro osoby s duševním onemocněním v ČR i zahraničí. Metodika

hodnocení je pro bližší porozumění volně k dispozici na webových stránkách Světové

zdravotnické organizace:

https://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/guidance_training_tools/en/.

Celá zpráva z hodnotících návštěv je od 1. 4. 2019 rovněž volně veřejnosti k dispozici na

internetových stránkách reformy psychiatrie: http://www.reformapsychiatrie.cz/wp-

content/uploads/2019/04/Zpr%C3%A1va-z-mapov%C3%A1n%C3%AD-kvality-

p%C3%A9%C4%8De-_-napln%CC%8Cova%CC%81ni%CC%81-U%CC%81mluvy-o-

pra%CC%81vech-lidi%CC%81-se-zdravotni%CC%81m-

postiz%CC%8Ceni%CC%81m.pdf

S pozdravem
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