Chceš dělat “dobro”?
Tak ho dělej dobře!
Revize Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v
rámci integrované protidrogové politiky“
24. září 2021| Třeboň

Trocha historie
Proces tvorby systému certifikací začal již v r. 1995 při MZ
- iniciovala jej odborná obec,
v r. 2004 byly navržené doporučené postupy pro hodnocení
kvality předány MZ → OPK ÚV ČR,
v r. 2005 schválila vláda ČR první Standardy odborné způsobilosti
adiktologických služeb,
Standardy byly doposud inovovány jednou, a to v r. 2015,
aktuální revize Standardů vznikala v letech 2016-21 v rámci
projektu „Systémová podpora adiktologických služeb v rámci
integrované protidrogové politiky“.
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KDO dal s revizí
práci?
Zpracovatelé Standardů: David Adameček, Milan Černý, Jiří Dolák,
Jiří Dvořáček, Petr Hrouzek, Dagmar Krutilová, Lucie Mašková,
Kristýna Karpíšková, Josef Radimecký, Lenka Skácelová.
Odborní konzultanti: Gabriela Bažantová, Aleš Herzog,
Hana Hlobilová, Markéta Holečková, Jana Kopřivová, Pavel Král,
Jakub Minařík, Viktor Mravčík, Petr Nevšímal, Dušan Randák,
Tomáš Petr, Ondřej Sklenář, Josef Soukal, Olga Šustrová,
Martina Těmínová Richterová, Jaroslav František Žák.
Odborná redakce: Petr Hrouzek, Vojtěch Jágl, Lucia Kiššová,
Gaziza Lutseva, Elizabeth Nováková.
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Jaké Standardy
jsme chtěli vytvořit?
dle nové typologie adiktologických služeb
v souladu s novým Certifikačním řádem
zajišťující minimální/základní podmínky kvality a efektivity
adiktologických služeb
v symbióze s ostatními rezortními standardy kvality
mezirezortní (porozumění zdravotních, sociálních aj. služeb)
s novým pojetím hodnocení, procesu certifikace a
opravných mechanismů
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Jaká je nová typologie?
Druhy speciálních
Standardů?
Současná typologie

1) Detoxifikace
2) Terénní programy
3) Kontaktní a poradenské služby
4) Ambulantní léčba
5) Ambulantní stacionární péče
6) Krátkodob. a střednědob. lůžková péče
7) Rezidenč. péče v terapeut. komunitách
8) Doléčovací programy
9) Substituční léčba
10) Adiktologické služby ve vězení
a následná po-výstupní péče

Nová typologie
1) Adiktologické preventivní služby
2) Adiktologické služby minimalizace rizik
3) Adiktologické služby ambulantní léčby
a poradenství
4) Adiktologické služby krátkodobé
stabilizace
5) Adiktologické služby rezidenční léčby
6) Adiktologické služby následné péče
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Jak jsme
postupovali?
zpracováním Standardů jsme pověřili významné a zkušené
osobnosti odborné adiktologické obce
absolvovali jsme stovky hodin diskusí v pracovní skupině
znění standardů jsme konzultovali se zástupci zásadních rezortů
(MPSV, MZ, MS, MŠMT)
Standardy byly podstoupeny mnoha připomínkovacím řízením, ať už
prostřednictvím zásadních střešních organizací, tak přizváním zástupců
sociálních i zdravotních služeb z celé ČR na workshopy
Standardy byly odzkoušeny v praxi realizací cvičných certifikací ve všech
službách dle nové typologie
vypořádali jsme stovky připomínek a všechny relevantní zapracovali
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Co jsme
společně vytvořili?
Návrhové verze:
1) Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb
2) Příručky pro hodnotitele standardů odborné způsobilosti
adiktologických služeb – doplňkového materiálu ke
Standardům s postupy hodnocení a příklady dobré praxe
3) Tabulky pro hodnocení Standardů – praktického pomocného
nástroje pro certifikátory k vyhodnocení naplnění standardů
a zpracování Protokolu z místního šetření
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Jaká je struktura
nových Standardů?
Tematický okruh standardů (označen jednomístným číslem, např. 1.)
Souhrn tematického okruhu - popis oblastí, kterým má
poskytovatel/služba věnovat v praxi služby pozornost.

Účel tematického okruhu - popis efektu na praxi služby ve smyslu
naplnění minimálních podmínek pro rozvoj a udržování kvality.

Standard (označen dvoumístným číslem, např. 1.1) - formulace cílené na praxi

služby, která vede k naplnění standardu.

Kritérium standardu (označeno trojmístným číslem, např. 1.1.1) - oblasti

v nichž je naplnění standardu možné dále ověřit včetně doporučených.
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Jaké jsou tematické
okruhy nových
Standardů?
Obecné standardy

Speciální standardy

Základní charakteristiky služby

Základní charakteristiky a hlavní cíle služby

Zásady poskytování služby

Cílové skupiny

Průběh poskytování služby

Personální zajištění a fungování týmu služby

Personální zajištění služby

Obsah služby

Zajištění provozu služby

Forma a provozní specifika služby
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Jak vypadá Příručka
pro hodnotitele.
K čemu slouží?
Obsahuje informace důležité jak pro certifikátory, tak pro služby k:
přípravě a realizaci místního šetření
možnosti certifikace nového typu služby
přípravě certifikačního týmu na místní šetření
doporučeným postupům pro certifikační tým
protokolu vs. závěrečné zprávě z místního šetření
hodnocení standardů
práci s Tabulkou pro hodnocení standardů AS

A příklady dobré praxe u jednotlivých Obecných a Speciálních standardů
dále pak Přílohy – Praktické příklady dokumentů a použité zkratky

Příručka se bude průběžně doplňovat o příklady z praxe od certifikátorů i
zástupců služeb a bude tak prakticky doplňovat stručné znění Standardů.
Toto bude mít na starosti určený pracovník RVKPP.

11

Jak vypadá Příručka
pro hodnotitele.
K čemu slouží?
Obsahuje informace důležité jak pro certifikátory, tak pro služby k:
přípravě a realizaci místního šetření
možnosti certifikace nového typu služby
přípravě certifikačního týmu na místní šetření
doporučeným postupům pro certifikační tým
protokolu vs. závěrečné zprávě z místního šetření
hodnocení standardů
práci s Tabulkou pro hodnocení standardů AS

A příklady dobré praxe u jednotlivých Obecných a Speciálních standardů
dále pak Přílohy – Praktické příklady dokumentů a použité zkratky

Příručka se bude průběžně doplňovat o příklady z praxe od certifikátorů i
zástupců služeb a bude tak prakticky doplňovat stručné znění Standardů.
Toto bude mít na starosti určený pracovník RVKPP.

12

Jak vypadá Tabulka
pro hodnocení
Standardů?
Je členěna do 13 listů (11 editovatelných a 2 automaticky se vyplňující):
1. list slouží pro hodnocení Obecných standardů,
dalších 8 listů je určených pro hodnocení Speciálních standardů,
needitovaletný 10. list „Poznámky“ automaticky přehledně shrnuje všechny poznámky
ke všem standardům,
11. list „Dokumentace“ slouží pro záznam či kopírování poznámek z domácí přípravy
k zaslané dokumentaci služby, které se ve finále promítnou v Protokolu,
12. list „Příprava protokolu“ slouží jako podkladový pro výsledný Protokol z místního
šetření,
závěrečný list „Protokol“ se vyplňuje zcela automaticky a nic se do něj nezapisuje.
Do Protokolu vstupují všechny „nesplněné“ a „částečně splněné“ standardy i kritéria
s poznámkami podle výběru v Přípravě protokolu,
tzn. vždy Obecné standardy + Speciální dle výběru v „roletce“.
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Co dál s návrhy
Standardů
a Příručky?
Standardy a Příručku v návrhovém znění si budete moci stáhnout
na stránkách projektu RAS: www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz
V tuto chvíli je již uzavřena smlouva s novou Certifikační agenturou,
a certifikátoři by měli být zaškoleni již dle revize Standardů.
Právě na základě školení nových certifikátorů očekáváme poslední
připomínky k materiálu již mimo projekt, které budou zapracovány
především do Příručky jako dovysvětlení či příklady dobré praxe.
Pokud by šlo o zásadní připomínky/chyby, je PS zpracovatelů spolu
se zaměstnanci OPK připravena Standardy upravit. Nikoliv však již
zásadně.
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DISKUZE

Děkujeme vám za pozornost.
www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz
Kontakt:
Vojtěch Jágl, metodik kvality KpA 2.2, Úřad vlády ČR
jagl.vojtech@vlada.cz
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