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2.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb

2. Ochrana práv osob
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracovaná vnitřní pravidla pro předcházení situacím,
v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení
základních

lidských

práv

a

svobod,

a

pro

postup,

pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel
postupuje;
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace,
kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální
službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel
postupuje;
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle těchto
pravidel poskytovatel postupuje;

2.2 Základní pojmy
Lidská práva – Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Základní práva jsou
nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Základní práva a svobody jsou
zaručena všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo
etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
„Občan smí konat vše, co zákon nezakazuje a nikdo jej nesmí nutit k něčemu, co zákon
nepřikazuje“
Listina základních práv a svobod – je vnitrostátní katalog základních (ústavních) práv České
republiky. Listinu základních práv a svobod jsou povinny dodržovat a vymáhat všechny
veřejné úřady.

Právní jednání – Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i
právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.
Omezení svéprávnosti – Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk
není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah,
v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Má-li člověk obtíže
dorozumívat se, není to samo o sobě důvodem k omezení svéprávnosti. Soud může
svéprávnost omezit nejdéle na tři roky, následně může být zahájeno řízení o prodloužení doby
omezení.

Člověku

omezeného

svéprávnosti

soud

jmenuje

opatrovníka.

Omezení

svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech
každodenního života.
Nápomoc při rozhodování – Potřebuje – li svéprávný člověk nápomoc při rozhodování, může
si s tzv. podpůrcem ujednat poskytování podpory (uzavírá se smlouva schválená soudem).
Podpůrce se tím zavazuje, že bude podporovanému nápomocen radami, že bude s jeho
souhlasem přítomen při jeho právních jednáních a že mu zajistí potřebné údaje a sdělení.
Podpůrce – osoba, která poskytuje člověku nápomoc při rozhodování.
Opatrovanec – osoba omezená svéprávnosti, která má jmenovaného opatrovníka.
Opatrovník – V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka (nelze
jmenovat osobu, jež by mohla jednat v rozporu se zájmy opatrovance; nelze jmenovat
provozovatele zařízení, který poskytuje opatrovanci služby). Opatrovník není oprávněn za
zastoupeného právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku a zániku manželství, výkonu
rodičovských povinností a práv, jakož i pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění
a jejich odvolání.
Střet zájmů – Jedná se o situaci, kdy dochází k střetnutí dvou odlišných zájmů či pohledů.
Zájmy poskytovatele mohou totiž být v některých situacích při poskytování sociální služby
odlišné od zájmů uživatele.

2.3 Příklady možného porušení základních
lidských práv v Domově a jejich řešení
2.3.1 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá
pověst a chráněno jeho jméno.
Popis možné situace: Personál klientovi tyká, a to bez předchozí společné domluvy
o způsobu oslovování.
Předcházení situace: Personál klientům vyká, ale v případě společné domluvy se v Domově
používá oboustranné tykání (klient x personál). Zájem ze strany klientů o tykání či vykání
je zaznamenám v kartě klienta.
Řešení vzniklé situace: Pokud dojde k porušení práva, klientovi náleží omluva.
Personál je ústně napomenut svou vedoucí pracovnicí.
Popis možné situace: Používání nevhodných přezdívek, familiérní oslovování, stylizace
do role dítěte (př. dospělým klientům říká děti).
Předcházení situace: Klient je oslovován dle jeho přání, a jak si předem určí a domluví
s pracovníky. Ke klientovi se personál musí chovat přiměřeně jeho věku a mentální úrovni.
Řešení situace: Pokud dojde k porušení tohoto práva pracovník se klientovi omluví
a informuje se, jak klient chce být oslovován. Ze strany vedoucí oddělení dojde k ústnímu
napomenutí.
Popis možné situace: Klient je na lůžku odvážen do koupelny bez zakrytí svlečeného těla
či jsou při hygieně ponechány otevřené dveře.
Předcházení situace: Personál vysvlékne a obléká klienta v koupelně. V případě použití
koupacích lehátek je klient ochráněn osuškou či županem (metodické postupy pracovníků ke
SQSS 1).
Řešení vzniklé situace: Za porušení tohoto práva náleží klientovi řádná omluva.
Personál je důsledně napomenut za porušení práv vedoucí oddělení.

2.3.2 Osobní svoboda a svoboda pohybu je zaručena. Právo na přiměřené riziko.
Popis možné situace: Klientovi je udávána doba odchodu či příchodu z/do Domova.
Předcházení situace: Klient má právo svobodně se pohybovat a personálu nenáleží
kompetence

určovat

dobu

příchodu

či

odchodu.

Areál

Domova

je

odemčený,

ale z bezpečnostních důvodů se hlavní „červený“ vchod uzamyká v 16:00 hod. Celý areál
(včetně vrat na parkoviště) se uzavírá v 22:00 hod. Po uzamčení budovy má klient buď klíče,
nebo při svém příchodu využije zvonek (viz. Domácí řád Domova). U klienta, kde hrozí
nějaké riziko (př. zabloudění z důvodu ztráty orientace) je vypracován plán rizik. Klient může
být ze strany pracovníka poučen o bezpečnosti a možnostech řešení nezvyklé situace
(zavolání mobilem do Domova, sdělení orientační doby návratu).
Řešení vzniklé situace: Při porušení tohoto práva klientovi náleží omluva. Personál je ústně
napomenut za porušování práv klientů a znovu seznámen s Domácím řádem a pravidly
Domova.
Popis možné situace: Klientovi je určován časový harmonogram činností a nemá možnost
rozhodování o svém čase (kdy budu vstávat, jíst, kdy půjdu spát).
Předcházení situace: V Domácím řádu je uvedeno od kdy do kdy se podává strava. Klient má
možnost se sám rozhodnout, kdy bude jíst. V případě zájmu o ponechání stravy na určitý čas
(př. z důvodu návštěvy lékaře, výletu) se musí klient individuálně domluvit s personálem
ve službě. Ve večerních hodinách klient musí dodržovat dobu nočního klidu (od 22: 00 do
06:00) a personál neurčuje, kdy má klient jít spát.
Řešení vzniklé situace: Pokud je zjištěno, že dochází k porušování těchto práv, klientovi
náleží omluva. Personál je napomenut vedoucím pracovníkem a poučen o správném postupu.
Popis možné situace: Klientovi je určováno, jak se bude stravovat, zda smí kouřit či požívat
alkohol.
Předcházení situace: Klient má možnost výběru stravy (oběd). V případě, že některé z jídel
nejí či nechce odebrat má možnost si stravu předem odhlásit. Jídelníček je klientům předán
1 týden předem, aby měli dostatek času pro výběr či případné odhlášení stravy. Klient má
možnost odebírat stravu dietní (př. při Diabetes mellitus). U klientů nekomunikujících
se využívá alternativních možností (PC, obrázky) a metody pozorování. Klient má možnost

v Domově kouřit, a to ve vyhrazených prostorách (kuřárna). Nákup a konzumace alkoholu
je klientovi povolena. V případě, že po požití alkoholu dochází opakovaně k agresi, ničení
majetku, může být klientovi vypovězena smlouva. Pracovník má možnost klienta předem
seznámit s účinky alkoholu a jeho kombinací s léky.
Řešení vzniklé situace: V případě porušování těchto práv ze strany personálu, náleží klientovi
omluva. Personál je poučen o právech klientů a ústně napomenut vedoucím pracovníkem.
Popis možné situace: Klientovi je určováno, jaké oblečení si má zvolit a obléknout.
Předcházení situace: Klient se sám rozhoduje o svém oblečení. Na jeho požádání mu personál
může s výběrem pomoci či vyjádřit svůj názor k vhodnosti oblečení (vzhledem k počasí,
společenské vhodnosti – oslavy, plesy, divadlo).
Řešení vzniklé situace: Pokud personál porušuje toto právo, náleží klientovi omluva a klient
si dále rozhoduje dle svého uvážení. Personál je ústně napomenut a poučen o právech klientů.
2.3.3 Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
Popis možné situace: Klient je nucen bezplatně vypomáhat a pracovat např. na zahradě,
při úklidu veřejných prostor v Domově či v kuchyni.
Předcházení situace: Klient nesmí být nucen do práce, pokud se sám dobrovolně nezapojí
do činnosti v rámci pracovně výchovné činnosti.
Řešení vzniklé situace: Pokud je klient zapojen do práce či činnosti, kterou odmítá, náleží mu
od pracovníka omluva. Personálu náleží ústní napomenutí vedoucího pracovníka a opětovné
seznámení s právy klientů a pravidly Domova.
2.3.4 Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo
v něm bydlí.
Popis možné situace: Personál před vstupem do pokoje klienta neklepe nebo nečeká
na souhlas klienta.
Předcházení situace: Personál je povinen před vstupem klienta klepat a čekat na vyzvání.
U klientů verbálně nekomunikujících personál vyčká otevření dveří či u klientů verbálně

nekomunikujících a imobilních po uplynutí přiměřeného času vstoupí. Při podezření
na zranění klienta a život ohrožující situaci personál vstupuje ihned.
Řešení situace: Při neoprávněném vstupu do pokoje klienta se personál omluví.
Pracovník bude následně napomenut vedoucím pracovníkem.
2.3.5 Každý má právo vlastnit majetek.
Popis možné situace: Klientovi je oznámeno a určováno jaké vybavení si smí do Domova
vzít.
Předcházení situace: Klient má právo vybavit si pokoj dle svého uvážení, pokud k tomu
vyjádří souhlas další spolubydlící na pokoji. Personál má pouze možnost seznámit klienta
s možnými riziky vzhledem k jeho zdravotnímu stavu (vhodnost lůžka, alergenní materiály) či
upozornit na prostorové omezení pokoje.
Řešení situace: Klientovi je umožněno vybavit si pokoj dle svého uvážení a ze strany
personálu mu náleží omluva. V případě zájmu ze strany klienta pomůže personál
s uspořádáním pokojového vybavení. Personál je ze strany vedoucího pracovníka napomenut.
2.3.6

Každý

má

právo

na

ochranu

před

neoprávněným

shromažďováním,

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.
Popis možné situace: Pracovník prozradí (s úmyslem či bez úmyslu) třetí osobě důvěrné
informace o klientovi. Třetí osobou může být i zaměstnanec Domova, kterému nenáleží tyto
informace vědět. K porušení může dojít i v případě, že dokumenty nebudou skartovány
dle příslušných pravidel.
Předcházení situace: Pracovníci znají a dodržují etický kodex, jsou proškolováni v oblasti
práv klienta a na toto téma probíhají diskuse. Vyřazování a skartování dat se řídí skartačním
řádem. Pracovníci, kteří zodpovídají za zpracování jednotlivých agend a dokumentů, jsou
seznámeni s předpisy a pravidly této problematiky. Všichni pracovníci se při nástupu
do zaměstnání písemně zavazují k plnění těchto pravidel a mlčenlivosti dle § 100 ZSS.
Řešení situace: Dojde-li k vyzrazení důvěrných informací, je nutná v prvé řadě omluva
klientovi (popř. i příbuzným, opatrovníkovi). Následně se řeší přestupek zaměstnance,
a to s vedoucím pracovníkem a ředitelem Domova (metodika k naplňování SQSS 6).

Popis obecných opatření, které Domov Mladá činí za účelem ochrany práv
svých klientů:
-

vzdělávání klientů (škola, individuální pohovory, hromadná sezení),

-

zapojování klientů do rozhodování o průběhu služby,

-

stanovená pravidla a metodické postupy pro poskytování služby,

-

vzdělávání a osvěta mezi pracovníky (školení, vzdělávací akce, porady aj).

Sankce personálu při porušování práv klientů
Při porušení práva klientů je postupováno dle výše uvedeného postupu.
Při opakování se situace se postupuje následovně:
- ústní napomenutí,
- písemné napomenutí,
- ukončení pracovního poměru.
Za udělování sankcí odpovídá vedoucí pracovník.

2.4 Příklady střetů zájmu v Domově a jejich řešení
Klient versus Poskytovatel
2.4.1 Klient má zájem o individuální doprovod na procházku, nákup či výlet, ale
z provozních důvodů je mu to odepřeno.
Předcházení: Personální zajištění služeb je adekvátní počtu klientů a stupni jejich závislosti
na pomoci druhé osoby.
Řešení situace: V případě, že klientovi není možno v danou dobu vyhovět jeho přání, je s ním
individuálně dohodnut náhradní plán (termín a čas). Klientovi náleží vysvětlení a omluva
za vzniklou situaci.

2.4.2 Přijetí klienta, který je v příbuzenském či jiném vztahu k některému ze
zaměstnanců. V tomto případě by mohlo docházet k ovlivňování, zvýhodňování,
upřednostňování či manipulaci.
Předcházení: Pracovník Domova nemůže být klíčovým pracovníkem svého příbuzného
klienta. Pracovník Domova nemůže rozhodovat o přijetí a vyřízení žádosti zájemce,
který je s ním v příbuzenském vztahu.
Řešení situace: Pracovník je převeden na jiné patro nebo v rámci možností je klientovi
nabídnut pokoj na jiném patře. Žádost zájemců o poskytování sociálních služeb je posuzována
v týmu pracovníků, ze kterého je vyřazen příbuzný pracovník.
2.4.3 Klient odmítá užití ordinovaných léků.
Předcházení: Klient je informován o jaké léky se jedná, na co je používá, jaké mají účinky
a vliv na jeho zdraví. Edukace klienta je důležitou prevencí před vznikem této situace.
Řešení situace: Při odmítnutí medikace zdravotní personál provede záznam do své
dokumentace.

Klient versus rodina versus poskytovatel
2.4.4 Rozdíl v náhledu na potřeby klienta
Předcházení: S klientem individuálně plánuje klíčový pracovník. Individuální plán je založen
na potřebách klienta a ne na potřebách rodiny či opatrovníka. Určování si a vymezování
vlastních potřeb je právem klienta, který může právně jednat v běžných záležitostech
každodenního života. Zákonný zástupce, opatrovník v tomto případě klienta nezastupuje.
Řešení situace: V takovéto situaci jsou vždy zohledňovány potřeby a přání klienta.
Rodině či opatrovníkovi je vysvětlena důležitost respektování potřeb klienta.

2.5 Restriktivní opatření
Restriktivním opatřením je každý akt poskytovatele, který vede k omezení práv a svobod
uživatele služby.
Podrobně se tímto tématem zabývá metodický pokyn č. 1 ke SQSS 2 (příloha č. 1)
a metodický pokyn č. 2. ke SQSS 2 (příloha č. 3).

2.6 Nesouhlas s poskytováním sociálních služeb
Všechny osoby se zdravotním postižením mají rovné právo žít v rámci společenství,
s možností zvolit si místo pobytu a nebýt nuceny žít ve specifickém prostředí. Pokud některý
uživatel již nechce nadále užívat služeb Domova Mladá, který není schopen vypovědět
smlouvu (zejm. osoby omezené ve svéprávnosti) a projeví vážně míněný nesouhlas
s poskytnutím služby, poskytovatel je povinen prostřednictvím sociálního pracovníka tuto
skutečnost oznámit do 24 hodin místně příslušnému soudu (Okresní soud Nymburk, Soudní
966, 288 62 Nymburk, IDDS: arjabxp).
Projev nesouhlasu s poskytnutím sociální služby může být verbální, neverbální, nebo může jít
o jakékoliv faktické jednání, a to zejména:
-

odmítání potravy a tekutin

-

odmítání podání léků, či jiných zdravotních úkonů

-

odmítání nabízené pomoci, či služeb

-

agresivita, sebevražedné sklony

-

snaha opustit zařízení s úmyslem nevrátit se (sbalení věcí)

2.6.1. Postup poskytovatele:
a) Při podezření zaměstnance Domova Mladá na jednání uživatele, které vyjadřuje vážně
míněný nesouhlas, je nejprve nutné ověřit, zda uživatel nevyjadřuje pouze svou aktuální
nespokojenost (se stravou, počasím, personálem aj.). Aktuální nespokojenost klienta vede
k úpravě poskytování služby (individuální plánování). Pokud se zaměstnanec i nadále
domnívá, že se jedná o vážně míněný nesouhlas s poskytováním služby, tuto skutečnost
neprodleně ohlásí sociálnímu pracovníkovi (v době jeho nepřítomnosti vedoucí pracovníci I.
patra, či II. patra). O vážně míněném nesouhlasu uživatele sepíše zaměstnanec záznam
(příloha č. 6).
b)

Sociální

pracovník

(v

době

nepřítomnosti

sociálního

pracovníka

vedoucí

pracovník příslušného oddělení) svolá bezprostředně po zaznamenání výše uvedeného projevu
tzv. multidisciplinární tým, který se skládá z vedoucího pracovníka pro I. patro, dále
z vedoucího pracovníka II. patra (vrchní sestra), klíčového pracovníka a sociálního

pracovníka. Tento tým vyhodnotí, zda se jedná o vážně míněný nesouhlas, či nikoli
(postupuje se dle posouzení schopností klienta, zdravotního stavu, sociální situace,
individuálního plánování aj.). O průběhu multidisciplinárního týmu se vyhotoví zápis, který
se ukládá do dokumentace klienta (příloha č. 7).
c) Pokud ze zápisu multidisciplinárního týmu vyplývá, že se skutečně jedná o vážně míněný
nesouhlas s poskytnutím sociální služby uživatele Domova Mladá, sociální pracovník (v době
jeho nepřítomnosti vedoucí příslušného oddělení) podá oznámení soudu do 24 hodin od
projevení tohoto nesouhlasu (příloha č. 8).
Oznámení soudu je podáno i v případech, kdy jednání multidisciplinárního týmu není
zapotřebí, a to v případech, kdy se jedná o nezpochybnitelný (zřejmý) nesouhlas. Oznámení
soudu je možné odeslat datovou schránkou, výjimečně e-mailem, či osobně na podatelně
soudu.
Omezený provoz, víkend, svátek
Pokud se jedná o posouzení případu v omezeném provozu, ve svátek, či o víkendu, postačuje
k projednání záležitosti svolat minimálně dva pracovníky z různých druhů profesí aktuálně
přítomných v Domově Mladá (např. klíčový pracovník x vrchní sestra). Pokud nebudou
k dispozici minimálně tyto dva pracovníci, zajistí se dosažitelnost pracovníků dle zákoníku
práce.
d) Domov Mladá je povinen bez zbytečných odkladů o podaném oznámení soudu informovat
prostřednictvím sociálního pracovníka toho, kdo za uživatele uzavřel smlouvu o poskytování
sociální služby (opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností).

2.7 Přijímání darů
2.7.1 Finanční dary od klientů či příbuzných
Zaměstnanci Domova Mladá jsou za svou práci pravidelně odměňováni platem, který jim
podle platných předpisů náleží. Z tohoto důvodu nejsou zaměstnanci oprávněni přijímat
od klientů, jejich příbuzných nebo jinak spřízněných osob jakékoliv finanční dary.
Naprosto nepřípustné je tedy přijímání jakýchkoli finančních darů byť drobné povahy nebo
alkoholu. Tyto dary by mohly být považovány za prostředek k dosažení lepší péče,
výhodnějšího ubytování, změnu v pořadníku čekatelů na službu apod.
Přijímání nebo požadování finančních a hmotných darů případně půjček od klientů
nebo jejich příbuzných a známých je považováno za prostředek k dosažení lepší péče,
výhodnějšího ubytování či změnu v pořadníku čekatelů na službu. Tato situace bude
posuzována jako hrubé porušení pracovní kázně podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP.
V situaci, kdy je zaměstnanec vystaven nátlaku k přijetí daru (např. opakovaným
přesvědčováním), okamžitě o tom uvědomí svého nadřízeného, případně jiného vedoucího
pracovníka, který mu pomůže nastalou situaci vyřešit.

2.7.2 Sponzorské dary
Pro sponzorské dary, které dostává organizace, je vypracována směrnice upravující
hospodaření s majetkem organizace, ve které jsou stanoveny postupy pro přijímání
a hospodaření s finančními a majetkovými dary, kterou se zodpovědní pracovníci organizace
řídí.

2.7.3 Drobné dary od klientů pracovníkům a od pracovníků klientům
Pokud klient chce pracovníkovi darovat drobný předmět, pracovník smí přijmout jen tyto
drobné dary:
-

žvýkačka, sušenka, bonbón, pohled, přání

-

v případě, že se jedná o darování pro kolektiv pracovníku, smí přijmout bonboniéru či
kávu.

Bude-li si klient nebo jeho příbuzný přát obdarovat zaměstnance drobnou pozorností ve formě
potravin, je to považováno za pozornost.
Pracovník smí darovat klientovi stejně tak drobné předměty.

Příloha č. 1 - Metodický pokyn č. 1 ke SQSS 2

Opatření omezující pohyb a jiná omezení svobody
pohybu klientů sociální služby

1 Úvod
Cílem metodického pokynu je vymezit pravidla postupu při používání opatření omezující
pohyb osob, které využívají sociální služby v Domově Mladá Milovice. Použití opatření
omezující pohyb osob se řídí dle příslušného § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, kdy tato opatření nelze používat s výjimkou případů
přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a život jiných fyzických osob.
Osobní svoboda a právo na svodný pohyb jsou zaručeny Listinou základních práv a svobod.

2 Výklad základních pojmů
Doba nezbytně nutná – rozumí se jí taková doba, po kterou trvá situace ohrožení života
či zdraví uživatele či jiné osoby.
Fyzické úchopy – rozumí se jimi přímý kontakt s výslovným úmyslem omezit pohyb osoby.
Místnost zřízená k bezpečnému pobytu – rozumí se jí místnost upravená takovým
způsobem, že při jejím užití osobou, která ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život
jiných osob, nedojde k jeho zranění, ale zklidnění.
Opatření omezující pohyb osob – rozumí se jimi taková opatření, která zamezí uživateli
sociální služby svobodně a bez omezení se pohybovat v prostoru takovým způsobem,
že se omezí svobodný projev jeho vůle.
Pracovní skupina – skupina pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester pod
vedením vedoucí pracovnice

Prostředky k omezení pohybu osob – rozumí se jimi takové prostředky, při jejichž užití
dojde k bezprostřednímu omezení pohybu uživatele.
Riziková situace – rozumí se jí taková situace, kdy uživatel ohrožuje svoje zdraví a život,
nebo zdraví a život jiných osob.
Rizikové chování – rozumí se jím takové chování a jednání uživatele, které může vést
k přiměřenému ohrožení jeho zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob.

3 Svobodný pohyb a jeho omezení
Míru pohybu ovlivňuje:
 postižení klienta
 prostředí, ve kterém se osoba nachází
 pomůcky
 přístup okolí k člověku s postižením
Domov Mladá zajišťuje kompenzaci výše uvedeného následovně:
 prostředí – prostory v Domově Mladá jsou upravovány a rekonstruovány tak, aby byly
dostupné a využitelné pro klienty s různým druhem postižení. Domov Mladá se snaží
zajišťovat prostředí a materiální vybavení v souladu s principem „design for all“.
 pomůcky – klienti (ZZ, opatrovníci) jsou informováni o současných trendech v oblasti
kompenzačních pomůcek. Klientům je poskytována podpora při zajišťování pomůcek.
Pracovníci jsou školeni ke správnému používání kompenzačních pomůcek.
 péče – klientům je poskytována služba tak, aby nedocházelo k omezení jejich pohybu.
Používání mechanických a specifických pomůcek
Při poskytování sociální služby jsou používány různé mechanické a specifické pomůcky
(chodítka, polohovací vaky, postranice apod.), které při správném používání zlepšují kvalitu
života uživatelů s postižením. Avšak při nesprávném používání či absenci těchto pomůcek,
může dojít k omezení osobní svobody a pohybu člověka. Všechny tyto pomůcky jsou proto
pracovníky používány vhodně a za účelem podpory našich klientů.

Postranice u lůžka
Použití postranic u lůžka přímo nespadá do režimu § 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a jejich použití se řídí dle následujících pokynů:
Používání postranic u lůžka předchází vyhodnocení rizikové situace uživatele. Pracovní
skupina provede analýzu rizikové situace a zhodnotí motorické dovednosti uživatele a s tím
spojená rizika ohrožení jeho zdraví a života. Přiměřenost používání postranice je pak
u každého uživatele pracovním týmem průběžně vyhodnocována.
Postranice není restrikcí, pokud se jedná o klienta, který není schopen chodit, lézt nebo
se plazit, ale součastně se může převalit přes bok a tak z postele spadnout. V tomto případě
se jedná o ochranu, která zkvalitňuje život klienta. Postranice neomezuje klienta v pohybu,
protože

sám
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pohybu

schopen.
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Motejla

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy-2009/zjisteni-z-navstev-zarizeni-pro-osobysmentalnim-postizenim/).
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v individuálním plánu služby.
Práce s přiměřeným rizikem
Každý člověk (i osoba se zdravotním postižením) má právo na přiměřené riziko. Život je plný
rizik (přecházení silnice, kouření, práce s elektrospotřebiči aj.), které si za běžných okolností
uvědomujeme a můžeme odhadnout jejich důsledky. I naši klienti mají právo se rozhodnout a
následně pracovat s případnými riziky svých rozhodnutí a jejich důsledky.
Naši klienti však mohou být ve svých vědomostech a schopnostech natolik omezeni,
že nedokáží odhadnout vznik rizika a jeho důsledků. V tomto případě se v týmu pracovníků
projednává možnost rizik a vypracovává se plán rizik (metodika k naplňování SQSS 5).
Vždy se však snažíme hledat optimální hranici mezi omezováním a přiměřeným rizikem.

4 Opatření omezující pohyb osob
Při poskytování sociální služby v Domově Mladá Milovice nejsou používána opatření
omezující pohyb uživatelů, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života
nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Opatření omezující
pohyb osob lze použít, jen pokud byly neúspěšně použity jiné možnosti pro zabránění jednání
přímo ohrožující zdraví a život.
Rozsah a povaha omezení musí být přiměřená míře aktuálního ohrožení a osobě uživatele
a musí být ukončeno hned, jak pomine situace ohrožení. Uživatel musí být předem vhodným
způsobem informován, že vůči němu může být použito opatření omezující pohyb. V případě
použití opatření omezujících pohyb osob je vždy nutné zvolit nejmírnější způsob opatření.
Zasáhnout lze nejdříve pomocí fyzických úchopů a poté, v případě jejich neúspěšného užití
lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
O použití opatření omezující pohyb uživatele je pověřený pracovník Domova povinen
informovat bez zbytečného odkladu jeho zákonného zástupce. O případech použití opatření
omezující pohyb uživatelů je vedena řádná písemná evidence.

5 Preventivní opatření
5. 1 Rizikový plán
Při použití opatření omezující pohyb osob je vždy zachován individuální přístup,
vycházející z aktuálních potřeb uživatele. V případě uživatele, u kterého existuje riziko
nutnosti použití opatření omezující pohyb, je pracovní skupinou prováděna analýza situací,
ve kterých dochází k rizikovému chování. Vždy jsou zjišťovány příčiny a okolnosti takového
chování uživatele. Tento záznam uvádí klíčový pracovník do RIZIKOVÉHO PLÁNU
(metodický pokyn ke SQSS 5).
Analýza rizikového chování uživatele je vyhodnocována v následujícím pořadí:
-

vyhodnocení provádí klíčový pracovník

-

klíčový pracovník + jeho vedoucí pracovník

-

klíčový pracovník + vedoucí pracovník + ostatní PSS v rámci porady

-

klíčový pracovník + vedoucí pracovník + rodiče klienta

Na poradách pracovníků přímé péče a vedení Domova jsou navrhnuty postupy přizpůsobení
poskytované služby uživateli tak, aby se vznik rizikového či jinak problémového chování
eliminoval. Domov se pomocí různých preventivních opatření snaží těmto rizikovým
situacím předcházet např. individuálním přístupem pracovníků sociální a zdravotní péče,
vhodnou denní náplní klientů a životem v co nejpřirozenějším prostředí aj.

5. 2 Techniky a strategie zklidnění uživatele
Před užitím opatření omezující pohyb osob musí být vyčerpány všechny možnosti
verbálního i neverbálního zklidnění situace. Mezi tyto techniky patři:
 slovní zklidnění uživatele
 odvrácení pozornosti
 rozptýlení
 aktivní naslouchání

Postup personálu při zklidnění uživatele:
1. Nejprve pozorně vyslechneme uživatele.
2. Klademe otázky, dáváme uživateli prostor k promyšlení a odpovědi.
3. Mluvíme klidně a pomalu.
4. Oceňujeme uživatele za cokoliv, co lze (př. za to, že s námi mluví).
5. Zrcadlíme jeho pocity, snažíme se pojmenovat jeho emoce (př. „To pro Vás musí být
těžké...“, „Vidím, že jste pěkně naštvaný“, „To jste musel být hodně zklamán“).
Cílem je dát uživateli najevo naše pochopení a porozumění pro jeho prožívání
a chování.
6. Zpětně parafrázujeme to, co nám uživatel řekl. (př. „Rozumím tomu dobře tak, že byste
si přál, aby...“; „Takže Vy říkáte, že kdyby...“). Při parafrázování lze použít vlastních
slov anebo i slov uživatele.
7. Shrnujeme zejména na konci hovoru s uživatelem, co se stalo, co vše nám uživatel
řekl. (př. „Takže Vy říkáte, že problémy máte…“; „Dnes pro Vás mohu něco

udělat?“; „Příště uděláme toto a toto…“). Cílem je ujednotit závěry, úkoly, mít na co
navázat.
Zásady chování personálu:
-

neděláme rychlé pohyby,

-

mluvíme klidně a pomalu,

-

respektujeme právo uživatele se zlobit,

-

snažíme se stát vždy co nejblíže dveří/ únikového východu,

-

snažíme se vyhnout čelnímu kontaktu, který si může uživatel vysvětlit jako výzvu,

-

nevstupovat do intimního/ osobního prostoru uživatele, pokud nám to sám nedovolí,

-

nesnižovat těžiště těla, stát vzpřímeně, nesedat si, pokud sám uživatel nesedí,

-

nesnažit se agresivního uživatele posadit, necháme ho hovořit a chodit po místnosti
(můžeme chodit s ním a udržovat kontakt); teprve až pomine akutní reakce, můžeme
ho posadit (nejlépe čelem ke dveřím, aby se necítil ohrožený, nikdy však ne do kouta).

6 Užití opatření omezující pohyb uživatele
V případě neúspěšného použití všech výše uvedených možností zklidnění uživatele (slovní
zklidnění situace, odvrácení pozornosti, rozptýlení aktivní naslouchání), a jestliže rizika
vyplývající z neomezení pohybu uživatele jsou větší než rizika vyplývající z jeho omezení,
lze přistoupit k použití opatření omezující pohyb uživatele.
Situace, kdy lze opatření omezující pohyb uživatele za výše uvedených podmínek
oprávněně použít:
-

uživatel přímo ohrožuje své zdraví a život (sebepoškozování)

-

uživatel ohrožuje zdraví a život jiné fyzické osoby (je agresivní, fyzicky napadne jinou
osobu)

6.1 K omezení pohybu uživatele lze použít tato opatření v následujícím pořadí:
 fyzické úchopy
 podání léčivého přípravku - aplikace léku pouze za přítomnosti lékaře a dle jeho
ordinace.
Před použitím fyzických úchopů je klient informován, že může být použito opatření omezující
pohyb.
Fyzické úchopy
V rizikové situaci lze fyzické úchopy použít jen za přítomnosti min. 2 pracovníků. V případě
potřeby je možné přivolat pracovníky z jiného oddělení (př. v průběhu noční služby).
Uživateli musí být přiměřeným a srozumitelným způsobem vysvětlen důvod použití tohoto
opatření.
Při užití fyzických úchopů je vždy nutné zachovávat důstojnost uživatele. Užití fyzických
úchopů musí být přiměřené věku, výšce, váze a pohlaví uživatele. Fyzické úchopy musí být
pracovníky používány s minimálním nasazením síly, která je potřebná a situace omezení
může trvat jen po dobu nezbytně nutnou, dokud trvá ohrožení chováním uživatele.
Žádné fyzické úchopy nesmí být pracovníky použity se záměrem způsobit uživateli bolest.
Podání léčivého přípravku
Podání léčivého přípravku jako opatření omezující pohyb osob lze použít pouze na základě
ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti. Jediným důvodem pro užití těchto léků,
mimo nutnou medikaci ze zdravotních důvodů, je zvládnutí takového chování uživatele,
kterým ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví jiných fyzických osob.
Lék smí být vždy podán pouze všeobecnou zdravotní sestrou nebo přímo lékařem a vždy za
přítomnosti lékaře. Při použití léků, jako opatření omezující pohyb osob, musí být zdravotní
personál schopen:
-

porozumět požadavku udržovat volný přívod vzduchu do plic,

-

posoudit rizika spojená s rychlým zklidněním, zejména když je uživatel velmi rozrušen
a možná i pod vlivem alkoholu nebo drog, když je dehydrován nebo fyzicky nemocen,
porozumět účinkům akutního nasazení těchto léků na srdeční činnost a dýchací soustavu,

-

rozpoznat důležitost ošetřování, uložit uživatele, který dostal lék do správné polohy
a průběžně sledovat tep, krevní tlak a dýchání.

O použití léku jako opatření vůči uživateli je ihned službu konající zdravotní sestrou proveden
podrobný písemný zápis do ošetřovatelské dokumentace a lékařem do zdravotnické
dokumentace.
Místnost zřízená k bezpečnému pobytu uživatele
V Domově Mladá Milovice není zřízena žádná místnost k bezpečnému pobytu uživatele
za účelem zvládnutí jeho chování, kterým ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život
jiných osob.

6.2 Postup při použití opatření omezující pohyb uživatele
1. Ošetřující personál zhodnotí závažnost situace – zda vyžaduje použití opatření omezující
pohyb či jen postačí způsoby a strategie zklidnění situace.
2. V případě, že chování uživatele a závažnost situace vyžaduje použití opatření omezující
pohyb této osoby, musí být o tom uživatel personálem vhodným způsobem informován.
3. Opatření omezující pohyb uživatele může být použito na dobu, po kterou trvá situace
ohrožení života či zdraví uživatele nebo jiné osoby. Rozsah a povaha takového opatření
musí být přiměřená míře přímého ohrožení a individualitě uživatele a musí být
ukončeno, jakmile situace ohrožení pomine.
-

Fyzické úchopy

-

Podání léčivého přípravku (za přítomnosti lékaře)

4. V případě vážného nebezpečí a agresivity uživatele, který ohrožuje zdraví a život svůj
či jiných fyzických osob a kdy personálem použitá opatření jsou nedostačující
a neúčinná, přivolá službu konající zdravotní sestra na pomoc Policii ČR.
5. Je-li důvodné podezření, že zásahem došlo u uživatele či pracovníka k poškození zdraví
či k závažné psychické ujmě, musí být těmto osobám poskytnuta okamžitá lékařská
pomoc.
6. O použití opatření omezující pohyb uživatele informuje službu konající zdravotní sestra
bez zbytečného odkladu (ústně či telefonicky) vedoucí oddělení se zvýšenou mírou

podpory, vedoucí I. patra a dále ředitele Domova. O použití opatření je bez zbytečných
odkladů dále informován (telefonicky, příp. písemně) zákonný zástupce či opatrovník
uživatele, vůči němuž bylo opatření použito. Případně informujeme osobu, které byl
nezletilý svěřen na základě rozhodnutí orgánu do péče či osobu, kterou klient
s předchozím souhlasem určí.
7. O použití opatření omezující pohyb uživatele je službu konající zdravotní sestrou
proveden písemný „Záznam o použití opatření omezující pohyb osob“, který je bez
zbytečného odkladu předán řediteli zařízení a vedoucí zdravotní sestře.
8. Jednotlivé záznamy o použití opatření omezující pohyb osob jsou řádně evidovány
ve zdravotní dokumentaci klienta.

7 Evidence případů použití opatření omezující
pohyb uživatele
Domov Mladá Milovice vede o použití opatření omezující pohyb osob řádnou písemnou
evidenci. Jednotlivé záznamy o použití těchto opatření jsou evidovány pod jednotlivými čísly
dle data použití. Kontrolou záznamů o použití opatření omezující pohyb osob je pověřena
vedoucí oddělení se zvýšenou mírou podpory (vrchní sestra). Originály těchto záznamů jsou
uloženy u vedoucí 2. patra (vrchní sestry) a kopie jsou evidovány u vedoucí oddělení,
kde opatření proběhlo. Evidence použitých opatření omezující pohyb osob obsahuje:
o jméno, příjmení a datum narození uživatele, proti němuž bylo opatření použito,
o datum, čas počátku a místo použití tohoto opatření,
o důvod použití opatření omezující pohyb uživatele,
o jméno a příjmení osoby, která opatření použila,
o v případě podání léčivého přípravku jako opatření omezujícího pohyb osoby,
záznam o jeho podání a potvrzení lékaře, že byl lék podán na základě přivolaného
lékaře a za jeho přítomnosti,

o datum a čas ukončení použití opatření,
o popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření, popis průběhu
situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně následující
situaci,
o záznam o informování zákonného zástupce uživatele o použití opatření,
o popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření omezující pohyb
uživatele,
o popis způsobu, jakým byla osoba informována, že může být vůči ní použito opatření
omezující její pohyb.
Osoba pověřená evidencí záznamů o použití opatření omezující pohyb osob je povinna
umožnit nahlédnout do této evidence osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb
osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí, zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi, zřizovateli Domova Mladá Milovice, lékaři, členům inspekčního týmu
při provádění inspekce poskytování sociálních služeb a Veřejnému ochránci práv.

8 Postup při řešení stížnosti uživatele na
neoprávněné použití opatření omezující jeho
pohyb
Při řešení stížnosti uživatele na neoprávněné použití opatření vůči jeho osobě se postupuje
dle metodiky k naplňování SQSS 7 (metodika, zjednodušený postup pro OZP).

9 Povinnost poskytovatele informovat krajský
úřad o použití opatření omezující pohyb osob
Dle metodického pokynu č. 1/SOC/2016 odboru sociálních věcí KÚSK (účinného od 1. 3.
2016, ve znění aktualizovaného metodického pokynu) hlásí vedoucí 2. patra (oddělení se
zvýšenou mírou podpory - vrchní sestra, v případě její nepřítomnosti jí určený zástupce)
všechna použití opatření omezující pohyb uživatele na „Formuláři užití opatření omezující
pohyb osob“ (příloha č. 2), a to do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo
omezující opatření použito, prostřednictvím PORTÁLu PO nebo na adresu Oddělení
koncepce a metodiky sociálních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje.
V případě, že se jednalo o mimořádnou událost dle Metodického pokynu č. 1 Krajského úřadu
Středočeského kraje, musí být tato mimořádná událost nahlášena bezprostředně po vzniku,
max. do 24 hodin od jejího vzniku. Mimořádná událost se hlásí na prostřednictvím PORTÁLu
PO, případně telefonicky na tel: 257 280 286, Mgr. Pavla Karmelitová nebo tel: 257 280 675,
Mgr. Vladimíra Ludková.
Za mimořádné události, v souvislosti s opatřením omezujícím pohyb, dle výše uvedeného
pokynu, jsou považovány následují
Situace v životě uživatelů:
Pohřešovaný uživatel – déle než 24 hod
Úraz uživatele s následky na životě či zdraví
Sebepoškození s dlouhodobými následky
Napadení uživatele pracovníkem, nedovolené použití opatření omezujícího pohyb osob
Nepřirozené úmrtí uživatele včetně dokonané sebevraždy
Napadení mezi uživateli s následky na životě či zdraví
Pokus o sebevraždu
Napadení pracovníka uživatelem s následky na životě či zdraví
Další situace v životě uživatelů, jejichž vyšetřováním se zabývá policie
Situace narušující chod zařízení:
Náhlá a neočekávaná nepřítomnost ředitele zařízení, která narušuje řízení organizace (hlášení
včetně uvedení zastupující osoby)

Dlouhodobá nepřítomnost ředitele zařízení (hlášení včetně uvedení zastupující osoby)
Nařízená karanténa uvnitř zařízení
Živelné pohromy (povodně, požáry aj.) ohrožující zařízení
Závažné události v provozu (např. narušení objektu – stavební ap.)
Za mimořádné události jsou vedle výše uvedených považovány závažné situace uvedené
zařízením jako nouzové a havarijní dle standardu č. 14 (viz vyhláška č. 505/2006 Sb.) a dále
závažné situace vyšetřované policií.

Příloha č. 2

FORMULÁŘ UŽITÍ OPATŘENÍ OMEZUJÍCÍ POHYB OSOB
(poznámka: Tento formulář je nutné vyplnit při každém užití opatření omezující pohyb uživatele)

Jméno a příjmení uživatele: ______________________Datum narození:________________
Datum a čas počátku incidentu:__________

Datum a čas ukončení incidentu:____ ___

Místo použití opatření omezujícího pohyb osob:_________________
Druh použití opatření omezujícího pohyb osob:_________________
Zúčastnění pracovníci:________________________________
Svědci: ___________________________________________________________________

Popište důvod užití
opatření omezujícího
pohyb uživatele
Popište vše, co
předcházelo incidentu (a
dříve použité strategie)
Popište událost a fyzický
zásah a udejte, jak dlouho
trval
Popište, jak incident
skončil

Popište případná zranění (a
co se na základě toho
stalo)
Popište případná
poškození majetku

Popište vše, co jste dále
podnikli

Uveďte všechny osoby,
které jste informovali

Návrhy na zvládnutí
budoucích incidentů

Jméno osoby, která vyplňuje formulář:______________________ Funkce:______________
Podpis:________________________________

Datum záznamu:___________________

Příloha č. 3 - Metodický pokyn č. 2 ke SQ 2

Mimořádná událost - agresivní klient
Úvod: Klient s projevy agresivního chování vyžaduje vysoce individuální přístup. Pozorování
a komunikativních schopnosti pracovníků jsou důležitým prostředkem k předcházení
a zvládnutí situace.
Agresivita je stav, kdy klient bezprostředně fyzicky ohrožuje sebe nebo své okolí. Může být
zaměřena vůči předmětům nebo lidem. Předstupněm fyzické agresivity bývá často
agresivita slovní.
Formy agresivity:
Autoagresivita – zaměřena vůči vlastní osobě
Sebepoškozování = automutilace
 Sebevražedné jednání= suicidní jednání
 Agresivita zaměřená:
1. proti věcem
2. proti zvířatům
3. proti lidem

Možné znaky hrozícího násilí:
 rudnutí v obličeji,
 zrychlený dech,
 projevy hněvu,
 projevy napětí,
 zrychlené tempo řeči,
 křik,
 nadávky,
 hádavost,
 vyhrožování,
 rychlé popocházení,
 vztahovačnost,
 neusměrnitelnost.

I. Cílem je:
 zajistit klientovi bezpečnost,
 zajistit bezpečnost ostatních klientů,
 zajistit bezpečnost personálu,
 obnovit u klienta klid a pohodu,
 postupně zapojit klienta do aktivního programu.
II. Postup:
a) Uklidňování klienta
 zajisti, ať nejsi v místnosti sám – pokud možno přivolej spolupracovníka
 pokud to lze vyzvi klienta, aby si sedl
 posaď se též – udržuj bezpečnou vzdálenost, pokud cítíš, že je to potřebné
 řekni účel svého jednání s klientem – řekni, že mu chceš pomoci a zeptej se,
jak můžeš pomoci
 dej najevo, že rozumíš jeho pocitům
 nech jej mluvit a nepřerušuj ho
 vnímej obsah i formu jeho sdělení
b) Empatické naslouchání – potvrď klientovi, že jej nasloucháš a vyjádři svou empatii
 přikyvováním hlavy
 slovy – rozumím Vám (Ti), chápu Vás (Tě)
 parafrázováním:“ Pokud jsem dobře rozuměla, rozhněval jste se protože…“
 shrň obsah klientova sdělení
c) Bezpečnost
 chovej se vždy stále klidně
 vyvaruj se prudkých pohybů
 udržuj si bezpečnou vzdálenost (délka paže od klienta)
 odstraň z dosahu klienta nebezpečné předměty (nuž, nůžky)
 nedotýkej se klienta, event. se ho dovol – pokud to nechce dovolit, nedělej to,
vnímá to jako podnět agrese
 vyhýbej se dlouhému očnímu kontaktu
 přistupuj ke klientovi ze strany – přístup čelem vyvolává protiútok
 používej krátké, jasné fráze, dobře vyslovuj
 mluv klidným hlasem, pokud nejsou emoce příliš vystupňované

 dále mluv hlasitě, ale pomalu, pozor na hádku
 kontroluj vždy vlastní úzkost
d) Další postup
 sleduj verbální i neverbální projevy klienta
 umožni klientovi slovně vyjádřit jeho úzkost
 pomoz mu identifikovat jeho hněv, strach
 navrhni mu různá řešení (např. odvedení na místo, kde není tolik přihlížejících,
zapojení do aktivit.)
NEVÁHEJ VE VÁŽNĚJŠÍCH SITUACÍCH A PŘI TĚCHTO KOMPLIKACÍCH
PŘIVOLAT POMOC (lékaře, policii) – viz příloha důležitých telefonních čísel
 nespolupráce klienta s náznaky agresivního chování zaměřeného proti ostatním
klientům a personálu nebo věcem,
 poranění či fyzické napadení klienta či personálu.
O hospitalizaci v psychiatrické léčebně rozhodne vždy přivolaný lékař!!
e) Postup po zklidnění klienta
 po zklidnění začleň klienta do kolektivu
 umožni později ostatním klientům vyjádřit své pocity
 prohovoř vše s ostatními členy pracovního týmu
 spolupracuj se členy rodiny klienta v pochopení a podpoře způsobů zvládání jeho
nepřiměřeného chování
 proveď záznam o mimořádné události

Příloha č. 4 - Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla:
RZP
Policie - Milovice
Městská policie Milovice
Policie – tísňové volání
Hasiči
Vedoucí 2. Patra (vrchní sestra)
Vedoucí 1. patra
Ředitel Domova

155
325 577 273, 775 554 035
725 870 233
158 ( nebo 112 )
150
721 529 860
606 718 725
602 278 111

Příloha č. 5 – Metodický pokyn – agresivní klient (zkrácená forma)

Agresivní klient (zkrácená forma)
1. Uklidňování klienta
2. Empatické naslouchání, informování klienta o možnostech opatření
3. Pokud nedojde ke zklidnění klienta, použij fyzické úchopy
4. Pokud dosavadní postup nebyl účinný - okamžitě volej RZP (případně také policii)
5. Dle zhodnocení a uvážení přivolaného lékaře - aplikace zklidňující injekce či odvoz
do zdravotnického zařízení
6. V případě zklidnění začlenit klienta do kolektivu
7. Provést záznam o události
 Chorobopis klienta (záznam lékaře)
 Ošetřovatelská dokumentace
 Hlášení sester
 Formulář užití opatření omezující pohyb
 Podat zprávu zřizovateli (v případě užití restriktivních opatření, zajišťuje
vrchní sestra)
Vždy stvrdit podpisem alespoň dvou pracovníků.
8. Záznam musí obsahovat
 Datum, hodinu a místo události
 Stručný a výstižný popis události
 Uvedení dotčených osob (uživatel, zúčastnění pracovníci, případní svědci)
 Jaký byl postup řešení mimořádné události, případná opatření, kdo další byl
o události informován (opatrovník, rodina…)
 Další provedená opatření (volání policie, RZP)
 Zápis příjezdu policie a lékaře a jimi provedená opatření
 Při použití restriktivních opatření vyhotovit záznam dle metodického pokynu
č. 1 ke SQ 2 (viz. výše).

Příloha č. 6 – záznam o vážně míněném nesouhlasu s poskytováním sociální služby
Jméno a příjmení klienta
Datum narození klienta
Datum zahájení poskytování
pobytové sociální služby
Jméno a příjmení opatrovníka a
adresa pro doručování
Jméno a příjmení osoby, která za
klienta uzavřela smlouvu a adresa
pro doručování
Označení obecního úřadu obce
s rozšířenou působností a adresa
pro doručování
Jméno a příjmení osoby, která
přijala či zaznamenala projev
nesouhlasu
Datum projevu vážně míněného
nesouhlasu
Způsob projevu vážně míněného
nesouhlasu a jeho četnost – popis
situace
Popis řešení situace
Datum a čas setkání MT1
Jméno a příjmení osoby, která byla
informace předána2, datum a čas
předání informace
Způsob oznámení soudu
Jméno a příjmení osoby, která
sepsala záznam
Datum a čas sepsání záznamu

Příloha č. 7 – záznam ze setkání multidisciplinárního týmu

Datum a čas setkání:
Přítomni:

Posouzení situace:

Závěr ze setkání:
Vážně míněný nesouhlas*
Projev nespokojenosti – vyloučení vážně míněného nesouhlasu*

Odůvodnění:

Sepsal/a:
Dne:

Příloha č. 8 – oznámení soudu o vážně míněném nesouhlasu

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
Příspěvková organizace
Rakouská 552, 289 23 Milovice

tel.: 325 575 001, fax: 325 575 001 linka 36, e-mail: info@domovmlada.cz
KB Milovice číslo účtu 20136191/0100

Okresní soud v Nymburce
Soudní 996/10
288 02 Nymburk, IDDS: arjabxp

Milovice dne ……………….

Oznámení o projevu vážně míněného nesouhlasu s poskytováním pobytové sociální
služby dle §91, písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oznamujeme, že dne ………………….. projevil(a) uživatel(ka) Domova Mladá Milovice,
pan(í) ……………………………….., narozen(a): ....................................., vážně míněný
nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby.
Podrobnější informace jsou uvedeny v příloze.

Jméno a příjmení: …………………………………………..
Pracovní zařazení: ………………………………………….

