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Vážený pane řediteli, 

dovolte mi Vás informovat o dalším postupu v šetření ve věci systematické návštěvy 
Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno (dále jen „nemocnice“), která proběhla 
ve dnech 8. a 9. 1. 2019. Z návštěvy byly vypracovány dvě zprávy. Jedna zpráva je zaměřena 
na oddělení poskytující péči dospělým pacientům (sp. zn. 92/2018/NZ/MSŘ) a druhá 
na dětské oddělení (sp. zn. 2/2019/NZ/MSŘ). K oběma zprávám jste mi Vy a Váš předchůdce 
poskytli podrobné vyjádření, za které stejně jako za součinnost poskytnutou zaměstnanci 
nemocnice děkuji. 

V tuto chvíli šetření ve věci systematické návštěvy Psychiatrické kliniky Fakultní 
nemocnice Brno uzavírám, a to jak její část zaměřenou na oddělení poskytující péči 
dospělým pacientům, tak část zaměřenou na dětské oddělení. 

Dále v textu se v krátkosti vyjadřuji k oběma částem návštěvy. 

Šetření na oddělení poskytujícím péči dospělým pacientům 

Poslední opatření, které v této oblasti nebylo naplněno, se týkalo aktualizace standardu 
používání omezovacích prostředků. Dne 9. 3. 2021 jsem obdržela vnitřní předpis nemocnice 
R/PK/2355/1 – Standardy použití omezovacích prostředků v psychiatrii. 

Vnímám posun, který aktualizace vnitřního předpisu představuje. Oceňuji zejména 
požadavek na dokumentování selhání snahy o deeskalaci a důraz na to, že personál má mít 
možnost ventilovat své osobní zkušenosti s použitím omezovacích prostředků v rámci 
intervize či supervize. Souhlasím, že používání omezovacích prostředků představuje 
zátěžovou situaci i pro zdravotníka. 

Na druhou stranu mám i vůči této aktualizované verzi předpisu výhrady. 

Verze předpisu, kterou jsem obdržela, neobsahuje standard péče o pacienta v síťovém 
lůžku, ačkoliv v obsahu dokumentu je tento standard zmíněn. Od doby návštěvy došlo díky 
stavbě nové budovy kliniky ke změně materiálních podmínek, v nichž je péče v nemocnici 
poskytována. Nebudu tedy vyžadovat doplnění standardu pro síťové lůžko. K používání 
síťového lůžka se vyjádřím v rámci případné následné návštěvy, při níž bude možné 
zhodnotit pravidla pro jeho používání v nových podmínkách. 

Nemocnice také setrvala na požadavku na dokumentování průběžného sledování omezení, 
minimálně jednou za 3 hodiny, což je výrazně méně často, než odpovídá četnosti 
dokumentace v obdobných zařízení a i přímo v nemocnici v době návštěvy. S ohledem na to, 

https://www.ochrance.cz/
mailto:podatelna@ochrance.cz


 

 

že četnost dokumentace slouží zejména k ochraně zájmů nemocnice a pro zájem pacienta 
v omezení je podstatný nepřetržitý dohled, který vnitřní předpis požaduje, tak netrvám 
na úpravě vnitřního předpisu v tomto ohledu. 

Šetření na dětském oddělení 

Dne 24. 3. 2021 proběhl kulatý stůl na téma participace dětského pacienta na poskytování 
zdravotních služeb. Kulatého stolu se účastnili i zaměstnanci nemocnice. Výstupem kulatého 
stolu bude doporučení, které jsem zamýšlela zaslat spolu s tímto dopisem. S ohledem 
na vytíženost Ministerstva zdravotnictví, s nímž na doporučení spolupracuji, nedokážu 
doporučení finalizovat v dohledné době a nepřijde mi vhodné nechávat šetření neuzavřeno 
na neurčito. Šetření tedy uzavírám i v této oblasti. Doporučení nemocnici, stejně jako dalším 
poskytovatelům psychiatrické lůžkové péče dětským pacientům, zašlu samostatně poté, 
co obdržím vyjádření ministerstva. 

Zprávy z návštěvy a návazné písemnosti budou v souladu s § 23 odst. 2 zákona o veřejném 
ochránci práv a podle zavedené praxe zveřejněny v informačním systému Evidence 
stanovisek ochránce. 

Vážený pane řediteli, ještě jednou Vám i všem zaměstnancům nemocnice zúčastněným 
na šetření děkuji za poskytnutou součinnost. 

S přátelským pozdravem 

 

 

Mgr. Monika Šimůnková v. r. 
zástupkyně veřejného ochránce práv 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 
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