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e_mail: pnkm@pnkm,cz

yviádření ke kontrole komise kvop v psvchiatrické nemocnici v kroměříži ve dnech
11. a 12.l<vétna2017

Y áňená paní ombudsmanko,

chtěl bych vyjádřit ocenění práce týmu KVOP, kteý provedl důkladnou kontrolu

Psychiatrické nemocnice v Kroměříži a své připomínky sepsal ve zprávě v rozsahu 42 stran.

S touto zprávou jsem seznámil všechny primaře, lékaře, psychology, vedoucí SZP

pracovníky, sociální pracovnice, vedoucí činnostrď terapie a rehabilitace a vedoucí

stravovacího provozu našeho zdravotnického zaŤízení.

Pro vedení nemocnice i pro všechny její pracovníky jsou taková vnější pazorováni a

návrhy na zlepšení podmínek léčebného režimu pro naše pacienty velmi cenné a umožňuií

nám pouŽÍvat je jako podklady při jednání s našim ňzovatelem ohledně finančních dotací,

umožňuj ící ch rcalu;aci řady viimi uvedených doporučení.

Vámi vypracovanou zprávujsem projednal se všemi primráři oddělení, na kíerych vaše

kontrola proběhla, a požádal jsem je o vyjádření a návrhy, jak by bylo možné vrámi

doporučená opaffení co nejdříve realizovat.

Na zrákladě těchto podkladů sděluji k jednotlivým požadovaným opařením:

Opaťení 1
Zavést na vŠech odděleních pravidelné setkávání terapeutickýcb úýmů ke sdíIení
poznatků o stavu a pruběhu téčby pacientů

Setkávtání terapeutic§ých týmů probíhá na mnoha odděleních Psychiatrické nemocnice v
--'-.Á.íomenzl.

Seznámil jsem s vašim doporučením všechny primráře naší PN a ponechám na jejich

rozhodnutí a odpovědnosti, zda toto setkávání týmů na odděleních pod svým vedením

zavedou, pokud k nim již nedochéní.

OpalŤeni2
Posílit bezpeěnost personálu na oddělení 6A [např. systém elektronických náramků k přivolání
pomoci, posilením personálu]

BezpeČnost personálu na oddělení 6A bude posílena systémem zavedetúelektronic§ých

náramkŮ k přivolání pomoci, které objednáme po dohodě s nákupním oddělením.
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Opatření 3

Zajisůt účinnou personální pomoc pro případy wládání neklidu na oddělení 5A.

Podle sdělení prim. MUDr. Petrikovitsové, klerá vede oddělení 5'{, je na odděleni 5A ve

službě vždy přítomen ošetřovatel - mlů, při denní službě byvají i dva. Během dne je na odd.

více personálu,6 zdravotrúku + lékařka. Neklidnou pacientku, která je na oddělení přijímána,

doproviá.zí na oddělení i ošetřovatel z centrálního příjmu, event. i policie (když je neklidná

pacientka píivezela do PN v doprovodu policie).

Pokud má stávající služba na oddělení problém se zvládnutím neklidu u pacientky, má

možnost zavolat pomoc z oddělení 58, které je v téže budově, nebo službu konajícího

ošetřovatele na centrálním příjmu nebo pohotovostní službu konajícího ošetřovatele. Ve

zvlaště závažných případech neklidu a násilí je možnost zavolat Městskou Policii, se kíerou je

dobrá spolupráce.

Pomoc zvenku je na oddělení nutná jen ve vfiimečných případech a zatím se nikdy

nestalo, že by potřebná pomoc nebyla k dosažení.

Opatření 4
Snížit kapacitu pokojů na2 až 4|iůka

Jedná se o projekt, jehožuskutečnění sivyžádánáklady ve výši stovek milionů Kč a bude

jej možné uskutečnit v následujících více než deseti letech. Y rámci uchování

funkceschopnosti psychiatrické nemocnice nemůžeme vyřadit zpíovaz.uzaúčelemcelkové

přestavby vícenež 1 budovu ročně, tedy 2 oddělení. Náklady na rekonstrukci 1 budovy se

pohybují v řádu 50 - 100 milionů Kč. Po přestavbě musí v zájmu zlepšení ubytovacího

komfortu pro pacienty dojít ke snížení počtu lužek na ploše zrekonsťuovaného oddělení,

přičemž nráklady naptovaztohoto oddělení - na jeho vytápěrtt, osvětlení, personiální obsazení

a další - zůsávají prakticky nezměněny. To znamená, že pokud nedojde k navýšení plateb ze

strany zdravotních pojišťoven zapéét a den poskytovanou na nově zrekonstruovaném

oddělení, dojde nutně ke áoršení finančního zajištění provozu tohoto oddělení.

Řešení této problematiky je mimo možnosti ředitele zdravotrrickébo zařízerlt ale vyžaduje

ochotu přidělit frnanční prostředky na provedení rekonstrukce jednotliqých budov ze strany

statních orgánŮ, především Ministerstva zdravohúctví jakožo zřizovatele, a ochotu zvýšit

finanční příspěvek za poskytováni zdravotnické péče na zrekonstruovaných odděleních ze

strany zdravotních pojišťoven.
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Opatření 5
Zajistit na odděleních noční stolky a uzamykatelné skříňky pro uložení osobních věcí
pacientů

Na mnoha odděleních Psychiatrické nemocnice v Kroměříži již noční stolky a

uzamykatelné skříňky pro uložení osobních věcí pacientů (pacientek) jsou.

Další oddělení budeme posfupně tímto nábytkem vybavovat. Někteří pacienti (pacieníky)

však z dŮvodu své duševní poruchy nejsou schopni zodpovědně polažívat uzamykatelné

skříňky a zánky, protože opakovaně úrácejí klíče či zánky. Vtěchto individuálních

případech mohou pacienti začít polůívat lzamykatelné skříňky ů po zlepšení jejich

psychického stavu.

Opatření 6
Odstranit mříŽe v oknech a nahradit je méně stigmatizujícími bezpečnostními prvky

Mlíže v oknech pavilonů jsou součástí jejich architektonického řešení, které je památkově

chráněno. Oddělení ochrany památkové péče Městského uřadu Kroměříž přísně dbr! aby

nedošlo ke změně vnějšího vzhledu pavilonů, kterY by byl v rozporu s původním

architektonickým plrinem Psychiatrické nemocnice v Kroměříži,

Opaťení 7
PosíIit a individu ahzovatterapeuticlcý vzhled pokojů

Práce na estetickém vzhledu místností a pokojů na jednotlivých odděleních probíhá

kontinuálně rua základé žádastí jednotlirých oddělení. Prostory pro pacienty jsou

vyzdobovány obrazy a vhodnými v/robky pacientů, tak aby prostředí oddělení vytvařelo co

moŽná nejvíce esteticky a terapeuticky působící prostředí na člověka s psychiatrickým

onemocněním.

Na někteqich odděleních, zrrriňovaných ve zprávé - odd. 1lB, 12B, l7A,2,6A,20 _

existuje vždy jeden pokoj, který je určen pro pobY akutně neklidných a agresirmích pacientů.

Terrto pokoj bývá opakovaně nově v5rmalován v důsledku jeho znečištění např. exkrementy.

V těchto pokojích nelze vystavovat volně přístupné dekorativní předmě§, které by byly
zdrojem ohrožení pacienta či okolí. Ve stavu akutního psychotického či delirantního neklidu

není pacient schopen rozlišit avnimat, že pokoj neni vyzdoben tak jako ostatní. V této situaci
je vhodné snížit množství podněfu zvenčí a zaměřit se na stabilizaci a zklidnění pacienta
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přiměřen;ými psychofarmaky, terapeuticlcým pohovorem a lidslcým laskaqým přístupem.

Opaťení 8
Nezamykat pokoje pacientů během dneo vyjma individuálních a odůvodněných případů

Seznámil jsem všeohny primiáře naší psychiatrické nemocnice s tímto požadavkem a bylo

mi slíbeno, že jej budou respektovat.

Na některých odděleních považují primriři zamykáníložlljLc za součást denního programu

v tom smyslu, že v rámci úpravy biorytmů je freba zvlráště chronicky psychotické a depresivní

pacienty, kteří mají sklon k pasivitě a polehávání přes den, aktivizovat a zapojovat do

terapeutických programů. Proto umoáiují využívánt ložnic pouze v době, kdy je pro pacienty

vhodné, aby odpočívali, nebo pokud to vyžaduje jejich somatic§ý stav.

Opaťení 9
Zaiisůt možnost větrání na oddělení 2

Problém s větriiním pokojů pacientu na odd. 2 je v řešení. Proběhlo již jednátlt s firmou,

zabýNqící se ventilací a klimatizací, která sdělila, že řešení lze uskuteěnit během roku 2018.

Opatření 10

Zajistit závěsy ve sprchových kójích na odděleníllBrz
Dle sdělenr prim. MUDr. řřibňráka nejsou pacientky na oddělení 118 soběstŇné a §amy

se neumyjÍ. Závěsy by bránily možnosti práce při provádění hygieny ve formě 2 členky

personálu a 1 pacientka.

Závésy ve sprchových kójích na oddělení 2 budou zajištény.

Opaťení 11

DohlíŽet na provádění hygieny pouze v individuálních odůvodněných případech a
zapisovat nutnost dohledu a pomoci při sprchování do zdravotnické dokumentace

Podle vyjádření primářů PN Kroměíiž doltlíží personál na provádění hygieny pouze

u pacienfu (pacientek), kteří nejsou soběstační avyžadují dopomoc.

Nutnost dopomoci při provádění osobní hygieny je u každého pacienta (pacientky)

písemně zaznamenána do ošetřovatelské anamnézy, kíerá tvoří součast zdravotnické

dokumentace.
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Opaďení 12

Zneprůhlednit dveře kabin toalet na oddělenílzB
Požadavek nanaltrazení průhledných skel neprůhledn;ýmibyl jíž podán, bude provedeno

v nejkratším možném termínu.

Opatření 13

Yybavit možností uzamknutí toalety oddělení 17Ar20,2 al2B
Na všech odděleních PN Kroměříž budou postupně nalttazovány současné mechanismy

uzavfuéní toalet mechanismy, které jednak umožní pacientovi, aby se na toaletě zavŤel,jednak

umožní personálu,, aby pomocí zv|áštru paky mohl toaletu zvenči otevŤít. Výběrové iízent na

dodávku těchto taaviracichmechanismů PN již rrypsala.

Do doby jejich instalace budou dveře toalet na uvedených odděleních lybaveny cedulkou

s označením,,Obsazeno - volno".

Opatření 14

UmoŽnit pacientŮm, jejichž zdravotní stav to dovolujeo používat ke konzumaci stravy
plnohodnotný příbor [vidlička a nůž] na oddělení 6A,6B

Podle vyjádření prim. MUDr. Lavické nelze pacíentům na odděleních 6,{ a 6B

zbezpeénostních důvodů umožrit potůívéni osbých předmětu, věetně vidliček a nožů, lcvůli

kumulaci pacientu s akutními psychózami, kíeré jsou provázené často agitovaností a

autoagresivním a heteroagresivním jednaním. Zapřípadné poranění pacientů těmito předměty

by nesla odpovědnost Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, nikoli pracovníci KVOP.

Pokud nrám bude nadíízeným orgánem, tedy představiteli Ministerstva zdravotticŇí,

přikánámo, abychom tomuto požadavku pracormíků KVOP r,yhověli, pak samoďejmě

vyhovíme s tím, že odpovědnost za případné negativní následky ponese ten, kdo tento příkaz

vydal.

Opaďení 15

Přehodnotit skladbu jídelních lístků s důrazem na pestrost vedlejších jídel

Podle vyjrádření vedoucí stravovacího provozu é, existuje v Psychiatrické

nemocnici v Kroměříži Dietru systém, obsahující výčet diet s jasnou specifikací názvem i
nutriční skladbou. Nutriění terapeut sestavuje jídelní lístek s ohledem napravidla jednotlivých

diet avšak limitován finančním rozpočtem stravovací jednotky. Pokud to podmínky umožňují,
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pos§tuje stravovací zaíízeni PN KM stravu odpovídající stravovacím zvyklostem a

spirituálním hodnotám pacientů, vfiimkou nejsou individuální diety pro pacienty, jejichž

zdtavatrli stav toto vyžaduje. Nutriění terapeut dbá na výživové nonny ýkajicí se obsahu

jednotlivých živin a energie a za tímto účelem provádí propočty biologické a energetické

hodnoty diet, jejichž podkladem jsou receptury poknnů. Dle derrních propočtu jídelních lístků

pro dietu racionální, diabetickou a šetřící není shledan deficit živin (bílkoviny, tuky,

sacharidy), ani energie. Celodenní strava podávaná pacientum PN KM je v souladu s

výživovými hodnotami uveden;ými v Dietním systému.

Nedostatek ve spektru potravin - přesnídávky, odpolední svačiny amalé množství ovoce -

uvedený ve zprávé KVOP je dán finančním limitem na nákup potravin. Pokud by vedlejší

denní chody byly doplněny bílkovinnou potravinou a bylo přidráno ovoce ěi zelenina,

znamenalo by to naqiŠení částky na pacienta a den o cca Y+, cožjsou nemalé ťrnanční

prosťedky navíc (při výše uvedené skutečnosti, že souěasná stravanení deficitní).

Diile upozorňuji na skutečnost, že návštěva KVOP proběhla v květnu, tedy v období, kdy

v tržni síti ještě není čerstvá fuzemská zeletina,jen drahá dovozováneýtazné chuti. Saláty v
jarním období zařazljeme povětšinou zeLné a mrkvové, první kvalitní čerstvou zeleninou

bývá htávkový salát ze zahradrucftí PN KM, jenž se pacientům připrawje. V předložených

jídelníčcích nebyl uveden, protože není dopředu známo, kdy bude možné salát začít

vfiezávat. Bohužel se setkáváme s faktem , že při častém zařazeru byť nutričně hodnotného

mladého salátu jej pacienti odmítají. Podobnou zkušenost miáme s podzimním ovocgm ze

zahradnictví PN KM, kdy některá oddělení jablka pro pacienty odmítají, že se vyhazují.

Abychom zamezili zbytečnému plýtvani přistoupili jsme v minulých letech ke zpracováru

jablek např. na kompot apod.

Malá pestrost přesnídávek a svačin je ěitelná z tištěného jídelníčku, kde je jako nápoj

uveden ěq, i když má oddělení k dispozici i bílou kávu aj., do malého řádku na jídelníčku

nelze vměstnat vše. Skutečností je, že značné množství potravin je pacientům podáviáno ve

formě přídavkŮ, což není z obecného jídelníčku patmé. Pacierrti tak mají na oddělení k
vedlejŠím jídlům k dispozici nejen čaj, ale i mléko, podmáslí, bílou kávu, jogurty, ovocné

přesnídávky, krupičné kaše, sippingy aj. V rámci činnostních terapií si pacienti připravují a

také konzumují rťr'né pokrmy a pečivo. Také návštěvy donáší pacientum jídlo či si sami
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nakupují v bufetu dle momentální chuti. Celoplošné zavedení např. jogurtů či sýru ke

svačinám by s sebou moh1o nést i riziko plýfvání potravinami, potažmo ťrnaněními

prosťedky, ptotože podobné potraviny dostávají pacienti ke snídaním a večeřím a obzvláště

mužští pacienti mléčné yýrobky příliš nepreferují. Přidání tuku k tamazěnípečiva, by vedlo k
nevhodnému navýšení celkoých tuků. Obměna spektra pečiva např. za celozrnné by ani v
rámci jedné diety nebylamožná, protože jsou zde zařazerltpacierrti mladého věku i geriatričtí

pacienti s problémy při kousaní či poruchami polykání.

K připomínce přesnídávek diety č. 11, které woří chléb a salám: Tato dieta není v PN KM
četná (aktuáIné 7 pacientu) a mají ji předepsanou ve většině případů mttži Tento zavedený

každodenní systém vznikl na záhJadě požadavků pacientu, kdy smyslem této diety je, aby

pacient jídlo snědl. Tvaroh a sýry, kíeré se opakují při snídaních, večeřích a II. večeřích

nepreferujÍ. Pokud zŇaďíme mléčné qýrobky např. při Popeleční středě nebo Velkém pátku,

dožadqí se,,svého" salámu.

Stravovací provoz od roku 2010 formou dotazníkového šetření pravidelně zjišt'uje uroveň

spokojenosti pacientu se stravováním. Pacienti mohou vyjadfitsvénárory a subjektivrú pocity

v několika otázkach týkajících se kvality podávanó straly a léčebné Ýžívy.Za sledované

období se vyskytla připomínka ke svačinkám pouze jedenkrát od 1 pacienta.

Při stávajicím finančním limitu na nákup potravin bude ve skladbě odpoledních svačin

provedeno následující opatření: do tištěného jídelníčku bude od 23. l0.2017 lvedena místo

Čaje bÍlá káva s pečivem a bude provedena revize přídavků mléka a podmáslí na jednotlivá

oddělení dle specifických potřeb a požadavků pacierrtů, jimž se dostane výběru dle

individuálních preferencí.

U přesnídávky diety č. 11 nutriční terapeutka při konzultacích o stravování s pacienty s

dietou Č. 11 ověří aktuální stav preferencí a popř. upraví přesnídávky v jídelním lístku této

diety.

Opaťení 16

Zqisťtt návŠtěvní místnost, ve které by pacienti mohli přijímat návšúěvy v soukromí _
oddělení 2,6B1'l2B a2a

Na odd. 2 je jako návštěvní místnost vylňívánaklubovna, na odd. 68 je k tomu určený

prostor ve vstupním traktu. Tyto místnosti budou nově označeny,,Návštěvní místnosť'.
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Na oddělení I2B v současné době nelze vyčlenit zvláštnt návštěwí místnost, musel by se

zde zrušit jeden pokoj pro pacienty a snížit počet lůžek, což vzhledem k trvale vysoké

obložnosti tohoto oddělení není uskutečnitelné.

Na oddělení 20 byla" navštěvní místnost ňizena a označena.

Opaťení 17

Umožnit používánívlastního oblečení na oddělení 11B

Dle vyjádření prim. MUDr. Fřibňaka mohou pacientky na oddělení 11B nosit vlastní

oděv. Protože však o řadu zruch nejeví nikdo zjejich příbuzných záqem a musely by tedy

chodit neusáe v tom oblečení, v němž byly do psychiatrické nemocnice přijaty, nosí

pacientkám ze své vlastní dobré vůle věci na oblečení personál oddělení. Personál oddělení

11B takó doprovází nesoběstačné pacientky do obchodu, kde s nimi potřebné oblečení

nakupuje.

Některé pacientky odd. 11B dávají přednost tomu, nosit darované oblečení, protože si

chtějí své vlastní oblečení šeťit.

Není tedy pravd4 že pacientky na oddělení 118 nesmějípolůívat vlastní oblečení. Pokud

chodí v darovaném oblečení, je to díky nadstandardně přátelskému jednání personálu oddělení

11B vůěi pacientkám.

Opaťení l8
Doplnit,Poučení pacienta s nařízenou ústavní ochrannou psychiatrickou léčbou" o další práva a
informaceo související s výkonem ochranného léčení.

Poučení pacienta doplníme podle doporučení ve spolupráci s právníkem PN Kroměříž

Opaťení 19
Vytvořit srozumitelnou brožuru shrnující veškerá práva, povinnosti a informace spojené s
ochrannlim léčením

Jedná se o opakování předchozího doporučenío proto i odpověď na toto doporučení je

totožná.
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Opatření 20
Nastavit systém pravidelného předávánipoznatků nabytých o pacientovi během terapií

Předávání informací o konkrétrťm pacientovi, nabýých během činnostní terapie, probíhá

pravidelně a v řádném mechanismu, formou, dle povahy terapie:

Arteterapie: Pacient je přijat na zákJadé předpisu lékaře. Dále probíhá podrobný popis

lékaře a konzultace arteterapeuta s lékařem (telefonicky, osobně). Arteterapeut se účastní

vizit, sepisuje pravidelně pruběžné zptávy,další na vyžádanílékaře a podrobnou závěřečnou

zptávu. Tyto zprávy jsou zapsány fonnou písemnou do dokumentů, které jsou zaslány na

oddělení a dále archivovány.

Ergoterapeut provádí každodenní zápis o ergoterapii individuální a skupinové, přímo do

dokumentace na oddělení. Na vyžáďaní lékařem zptacavává zprávu průběžnou a zprávu,

závěrečnou. Ergoterapeut každodenně korrzultuje s lékařem, vrchní sestrou a zdravotní sestrou

zdrav otnt stav j ednotlivých pacientu.

Pracovní terapeut zapisuje do dokumenta§e,která je archivoviin4 každodenně docházku a

zvláštrrosti o jednotliqých pacientech. Slovně se vyjadřuj e navyžádtíní oddělení či psychologů

k jednotlivfm pacientum. Sám pak sděluje na oddělení zmény zdravotního stavu nebo jiné

zvláštrrosti. Na vyžádrání sepíše pruběžnou zprávu, kterou zašIe na oddělení. U každého

pacienta píše závěrečnouzptávu, kíerá je zaslánana oddělení a kopie archivována.

Opatření 21

Zajistit aktivizaci pacientů a dostupnost terapeuticko-rehabilitačního personálu na
oddělení, jejichž pacienti se odmítají nebo nemohou účastnit terapií a aktivit na budově
terapií

V psychiatrické nemocnici jsou v současné době zaměstnáni 4 ergoterapeuti, z toho jeden

vedoucí ergoterapeut a l aktivizační sestra. Ergoterapeuti se věnují pacientum ve skupinách,

dále individuálně, nebo docházkou do ambulance. Kďždý z terapeutů ďochazí na cca 6

oddělení.

Aktivizační sestra dochazí na jednotlivá oddělení v daný vhodný ěas a věnuje se

pacienfum ve skupině . D ochází na cca 1 2 oddělení.

Na oddělení 11B dochazí ergoterapeut k rcalizaci ergoterapie skupinové i individuální.

Dále aktivizační sestra k aktivizaci ve skupině. Některó pacientky z oddělení 11B dochrázejí

v doprovodu zdravotnického personálu do dílen činnostní terapie. Na oddělerll též probíhá
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aktivizace vlastním zdravotnickým personálem a to psychologem, zdravotní sestry aktivizují

pacientky pomocí muzikoterapie, zahradní terapie, lehlcými výtvarnými technikami. Dále

zaJišťvJí zachovávámi tradic v daném sváteění období, jako jsou Velikonoce, Mikuláš,

Vánoce, Masopust.

Na oddělení 6A dochází pravidelně ergoterapeut k realizaci ergoterapie skupinové

a následně i individuální. Drále velké množství pacientu dochází v doprovodu zdravotnického

personálu do dílen činnostní terapie. Na oddělení Ňstávaji pouze pacierrti jejichž zdravotní

stav se zhoršil nebo ještě nestabilizoval natolik, aby mohli docházet do činnostní terapie

s doprovodem.

Pracovnice činnostní terapie zqišťují nad rámec své každodenní péče o pacienty i řadu

sporto,vních a kulturně-společenských akcí, zachovávajících tradice, i další aktivně prožitkové

akce k aktivizaci všech pacientu nemocnice. Ke všem akcím, které vytvoří, jsou pozváni jak

pacienti z otevřených oddělení, tak i zoddělení uzaťených.

Někíeré z akcí pořádaných pracormicemi ěinnostních terapií i pro pacienty z uzavíených

oddělení:

o ,,Umění je stav duše" - realizuje arteterapeut 
o ,,výstavy děl pacientu" - v klubu pacientů realiztýí pracovní terapeuti.
. Sportovní dny,,Na značky" - v areálu PN, realizuje Pracovní terapie se všemi úseky.
r ,*Advent v léčebně" - realizuje celá Pracovní terapie.
r ,,viánoční besídkď'- v klubu pacientů s vi{nočním domácím cukrovím, zazpěvukoled a četby

vánočních přiběhů,....
e ,,Autorská čtení* - realizujeme v Klubu pacientu, např. Homo psychoticus, dále p.

..
o ,,Besedy s cestovateli" - realizujeme v Klubu pacientů.
o ,§oncet§o' - realizlttjeme v Klubu pacientů anebo v hlavním sále správní budovy,
o ;,Taneční vystoupení děti z Kroměřížskď'
o ,,Workshopý'- bubny, jiné hudební nástroje v Klubu pacientu.
o ,,Workshopý' - zaíízenínásledné péěe (Kam po odchodu z nemocnice?) Horizon!... v Klubu

pacientu.
o ,,Muzikoterapii" - s aktivním zapojenímpacientu, Realizujeme v Klubu pacientů.
o setkání s Agility - prezentace psů s přednáškou.
r soutěže a hry sportovní, společenské i stolní vždy s odměnou, a oceněním.

Opatřeni22
Přehodnotit předpis a dávkování psychofarmak u pacientů v ochranné téčbě na oddělení
6A a 12B

Ordinace a dávkování psychofarmak u všech pacientu Psychiatrické nemocnice

v Kroměříži včetně těch, kteří zde vykonávají ochranné léčení, je plně v kompetenci primráře a

10
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ošetňrjícího lékaře příslušného oddělení, kteří nesou odpovědnost jak za účinnost léčby, takza

bezpeěnost všech pacientů a personálu tohoto oddělení.

Primářky oddělení 6A a 12B jsou zkušené psychiatričky, které se léčbě dlouhodobě u

važné duševně nemocných pacientů a pacientek věnují více než 10 let - v případě prim.

Lavické je to dokonce více než 30 let.

Domnívrám se, že jejich odbomá kompetence v oblasti psychofarmakologie je vyšší než je

tomu u pracovníků KVOP, zruchž drtivá většina nemá lékařskou kvalifikaci a i jediný 1ékař,

který byl ělenem kontrolní skupiny KVOP, nepracuje na uzavřeném psychiatrickém oddělení

anemázkušenosti s prováděním ochranných léčeb psychiatrických za hospitalizace.

V roce 2018 plránujeme zaměstnat v PN Kroměříž klinického farmakologa, kteqý bude

s lékaři spolupracovat při plránování vhodné farmakoterapie.

OpatŤení23
Neužívat u pacientů placebo

Personál PN Kroměříž přestane podávat pacientum placebo, jak&oli to v individuálních

případech považujeme za úěinrý a pro pacienta nejbezpečnější způsob, jak zmímttjeho stav

napětí a obav, aružby byl vystaven vedlejším účinkům psychofarmak.

Opatřeni24
Regulovat množství cigaret pouze v individuálních případech u pacientůo kteff toho z
důvodu svého psychiatrického onemocnění nejsouschopni, a nikoliv plošně

Množství cigaret bude reguloviáno pol}ze těm pacientům, kteří sami nejsou z důvodu

svého psychiatrického onemocnění schopni si denní množství cigaret naplánovat vzh]edem ke

svým finančním zdrojům, a pacientům, jejichžzdtavotní stav je v důsledku nadměmého

kouření áoršen.

Opatření 25
Omezovat pffjem lcivy pacientům individuálně pouze tehdy, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav

Pobyt v psychiatrické nemocnici slouží primárně léčebným účelům, nikoli účelům

rekreačním. Proto lze pacientum umofit vaření a pití kary pouze v době, kdy nejsou

zapojeni do terapeuticlqých činností. Na mnoha odděleních si pacienti vaří kávu sami, ovšem

přístup do kuchyňky je omezen tak, aby vaření kály nekolidovalo s terapeuticlqými

aktivitami.

11
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Na odděleních, kde jsou pacienti nesamostatní, jim kávu vaří personal.I zdejsou časy

vaření kávy upraveny tak, aby se personál mohl věnovat i sr,^.im dalším povinnostem při péči

o pacienty.

Opatřeni26
Na odděleních, ze kterych mají pacienti omezen přístup do kantýny, vyvěsit ceníky
základních položek a tyto cenílcy pravidelně aktualizovat

Ve spolupráci s vedením bufetu zajistíme dostupnost těchto ceníků na všech odděleních.

apafteni27
Zrašit na všech odděleních povinnost nosit pyžamo přes den

Povinnost nosit přes den pyžamo bude zachovánapouze u pacientů, kteíi zdůvodu svého

zdtavotnibo stavu musí ležet přes den v posteli.

Opatření 28
Zjistit, aby pacient omezený na lůžku byl vždy mimo dohted ostatních pacientů a byl v
místnosti omezený sám, nepřeje-li si opak

Pokud toho lze v rámci oddělení dosáhnout, pak personál vždy usiluje o to, aby byl

pacient omezený v lůžku v místnosti sám a mimo dohled ostatních pacientu.

V některých případech je však na oddělení více pacientu v omezení současně a pak nelze

tento požadavek splnit, Jedná se však o qýjimečné situace,

Opatiení29
Na Úrovni vedení nemocnice v rámci pravidelného auditu provádět vyhodnocování
záznami v evidenci pouŽití omezovacích prostředki za účelem snfiení četnosti jejich
použtí

Pravidelné vyhodnocovini zá.rnamů evidence použití omezovacích prostředku se v rámci

pololetních auditů provádí.

Posuzujeme vždy individuální oprávněnost použití omezovacích prostředků, přičemž

účelem není snížit jejich četnost za cenu zrnýšení ohrožení zďraví pacientů a personálu.

Opatření 30
zrídituolaéní místnost na oddělení 6A

Zřizeru izolační místrrosti na oddělení 6A vyžaduje provedení stavebních úprav a bude je

moŽné uskutečnit pouze za předpokladu, že zde dojde ke snížení počtu lužek. Tím dojde ke

L2
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snížení plateb zaproyaz tohoto oddělení, přičemž nráklady na provoz tohoto oddělení se nijak

nesníží. Jakmile to finanění situace PN umožní, bude izo]raéru místnost na oddělení 6A.

ňízena.

Opatření 3l
Vybavit izolační místnost oddělení 17A signalizačním zaYlzením

Izolačni místnost na oddělení 17A bude vybavena signalizačtim zašízenim. Pokud se

však ukaže, že paclenti toto signalizŇnt zašízeru poškozují či zneužívají, budeme jej nuceni

opět odstranit.

Opafrení 32
Zajistit, Že pacient umístěný v izolačním pokoji nebude rystaven zraku ostatních
pacientů - oddělení 6A

Splnění tohoto doporučení bude možné porrze v případě, že bude na oddělení 6A
vybudovana izolŇru místnost, jak je uvedeno v Opatření 30. Proto se odvolávám na svou

odpověď k qiše uvedenému opatření 30.

Opatření 33
Neomezovatpotňívání mobilních telefonů od počátku hospitalizace, jenom v
individuálně odůvodněných případech nebo s ohledem narežim dne, nebo z léčebných
důvodů

Pacienti budou mít přístup kmobilním telefonům vdobě, kdy to nebude narušovat

léČebný program nebo pokud nebudou mobilní telefon znelňívat k páchání nežádoucí

činnosti, například nahlašovarú nepravdiaých poplašných zptáv Policii, vyhrožování jiným

osobám či jejich obtéžovžniapod.

Opatfuní 34
Na vŠech odděleních zajistit informace o možnosti podat stížnost a schránky označit ta\
aby bylo patrno, že jsou určeny k podávání stížností

Na všech odděleních budou volně přísfupné schránky, na kteqích bude uvedeno, že jsou

určeny k podávrání stížrostí.

Dle zkušeností zuzavŤeného ženského oddělení 5'A. však pacientky do těchto schránek,

navzdory j ej ich označe rú, vhazov aly odpadky a zbytky jidla.
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Opatření 35

Doplnit informaci o stížnostech o možnost obrátit se na Krajslcý úřad, včetně adresy

Zajístíme.

Opatření 36
Zajistit vybírání schránky osobou nezávislou na konkrétním oddělení

Zajistíme.

Opatření 37
Důsledně provád§t detailní zánnamy o zraněních zjištěných při přijetí pacientů nebo
utrpěných v pruběhu hospitalizace

Toto doporučení je v PN Kroméřiž jižplněno.

Opaffení 38
Vypracovat formulář pro dokumentaci zranění

Formulař pro dokumentaci zranění je součástí elektronické zdravotnické dokumentace

IspP Hippo a je pro tyto účely používán,

Opatření 39
Při zajišt'ování sociální služby pro pacienta volit službu s oprávněním k poskytování
sociálních služeb

Všechny sociální pracovnice jsou v tomto smyslu poučeny a řídí se jím.

V Kroměříži 18. října 2017

prim. MUDr. Petr
ředitel
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
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