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Vážená paní 
Mgr. Anna Šabatová, Ph. D. 
Veřejná ochránkyně práv 
Údolní 39 
Brno 
602 00 

 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE LINKA: V PLZNI: POČET PŘÍLOH: 
55/2018/NZ/MSŘ FNP/5/2019 377402207 14. 5. 2019 0 

VĚC: Přehled opatření č. II. k nápravě, viz zpráva ombudsmana č. j.: KVOP-17971/2019 Psychiatrická klinika 

FN Plzeň 
 
Vážená paní doktorko, 
 
děkuji Vám za velmi pozitivní reakci na námi přijatá nápravná opatření a na základě Vašeho požadavku si 

Vám níže dovoluji s ohledem na zprávu ze systematické návštěvy Psychiatrické kliniky FN Plzeň (Sp. Zn. 

55/2018/NZ/MSŘ) podat zprávu o doplnění přijatých opatření o provedené nápravě, na základě Vaší 2. 

výzvy ze dne 18. 4. 2019. 
 
Doplnění požadovaných informací: 
1. Opatření č. 4 – sdělit, ve kterých situacích je využívána jednotka rychlého zásahu a zda může být 

použita i ve vztahu k Psychiatrické klinice (ve zprávě z návštěvy Psychiatrické kliniky FN Plzeň byla 

uvedena informace, že pracovníci jednotky rychlého zásahu jsou vyzbrojeni zbraní). 
Sdělení k uvedenému: , Bezpečnostní manažer FN Plzeň:  
Z důvodu, že k opatření č. 4, které se týkalo ostrahy, je pod výňatkem z přílohy smlouvy uvedeno: “Vítám, 

že podle této přílohy není postupováno,“ rozumíme tomu tak, že je to opatření, k němuž se doplnily 
informace a nebylo proto třeba na opatření č. 4, již více reagovat. Přijatá náprava: v příloze ke smlouvě, 

došlo v kolence výzbroj strážného výjezdové skupiny k mylnému uvedení slova – zbraň. Od prvopočátku 

účinnosti smlouvy tuto nemá ve výzbroji žádný strážný ostrahy FN, držení střelné zbraně je v prostorách 

FN Plzeň celoplošně zakázáno, příloha smlouvy byla proto upravena. 

2. Opatření č. 19 – sdělit, jak se v praxi projevilo upuštění od užívání klecového lůžka (spolu s vyjádřením 

ke zprávě). 
Sdělení k uvedenému: , náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň: 
Jak jsme Vás již informovali, prostřednictvím datové zprávy ze dne 25. 9. 2018, došlo k demontování a 

likvidaci klecového lůžka již dne 19. 9. 2018, na základě Vaší výzvy. V období od 3/2018 do 3/2019 bylo 

síťové lůžko využito celkem u 25 pacientů, prostřednictvím 2 síťových lůžek (lůžková stanice akutní péče 

o dospělé a lůžková stanice akutní péče o dětské pacienty). Pro srovnání v předchozím roce 2017/2018 

byl počet omezení evidován celkem u 23 pacientů. Nárůst omezení po likvidaci klecového lůžka proto není 

evidován. Důvodem však může být postupné i dovybavení inventáře Psychiatrické kliniky FN o moderní 

lůžko, určené pro hospitalizaci pacientů v psychiatrické péči (obrázek 1) a využívání šetrných a velmi 

efektivních ochranných rukavic u pacientů gerontopsychiatrických (obrázek 2) viz níže: 
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3. Opatření č. 25 – nevyžadovat souhlas s použitím omezovacích prostředků v rámci souhlasu 

s hospitalizací (průběžně).  
Sdělení k uvedenému: , náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň: 
Došlo k celoplošné úpravě Informovaného souhlasu s hospitalizací. Zákonnou povinnost, spojenou 

s ohlašovací povinností směrem k soudům, FN Plzeň plní v plném rozsahu, stejně tak centrální 

elektronickou evidenci použití (a ukončení) omezovacích prostředků v rámci klinického informačního 

systému FN. 
4. Opatření č. 28 – důsledně provádět detailní záznamy o zraněních při přijetí pacientů nebo utrpěných 

v průběhu hospitalizace, zaznamenávat všechny aspekty: vyjádření pacienta k původu zranění, nález 

lékaře a jeho názor na soulad nálezu s vyjádřením pacienta. 
Sdělení k uvedenému: , náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň: 
K 1. 3. 2019 byla kompletně upravena provozní dokumentace Psychiatrické kliniky FN (vstupní anamnéza, 

dekurz, ošetřovatelská anamnéza), dochází k detailnímu záznamu ošetřujícím lékařem při přijetí pacienta 
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na lůžko akutní péče. Kontrola záznamů je prováděna kontinuálně vedoucím lékařem lůžkové stanice, 

audit vedení zdravotnické dokumentace pak vedením Psychiatrické kliniky 1x měsíčně u všech uzavřených 

chorobopisů pacientů hospitalizovaných v lůžkové péči kliniky. Odkaz na uvedené šetření je součástí 

Provozního řádu kliniky. S ohledem na rozsah výše uvedené zdravotnické dokumentace, vzor uvedeného 

zasíláme jako doporučenou poštovní zásilku, k Vašim rukám. 
 
V hluboké úctě a s pozdravem, 

 
 
 
 
 
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
ředitel FN Plzeň 
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