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Metodické  opatření  MPSV  k  postupu  při  mimořádném použití klecových 
lůžek opatřených sítí v  zařízeních sociálních služeb. 

 
 

V   rámci   jednotného   postupu   při   mimořádném  užití   klecových   lůžek  
opatřených sítí v   zařízeních  sociálních  služeb  a  za účelem  ochrany lidských 
práv a svobod vydává MPSV toto metodické opatření. 

 
I. Klecová lůžka jsou lůžka opatřená mříží nebo sítí s možností uzamčení 

lůžka zvenku. 
II. Použití klecových lůžek opatřených mříží je v zařízeních sociálních služeb  

nepřípustné.  
III. Použití klecových lůžek opatřených sítí je přípustné pouze v mimořádných 

situacích, kdy  je  ohroženo  zdraví  a  život  klienta  či jiné osoby, a to pouze 
na dobu nezbytně nutnou a za striktního dodržení pravidel evidence, 
uvedených v bodech V. a VI. tohoto metodického opatření.  

IV. Tato lůžka nesmějí být použita za účelem nácviku chování nebo dosažení 
změny v chování klienta či ulehčení práce personálu. 

V. Zařízení sociálních služeb, které klecová lůžka opatřená sítí používá, vede 
evidenci těchto lůžek. Každé použití lůžka musí být evidováno jednak v kartě 
klienta, jednak v knize dokumentující užívání těchto lůžek v zařízení. 

VI. Součástí evidence je:        
1. důvod   užití   lůžka;  podrobně   popsaný  incident    

včetně  místa,  času   a dalších zúčastněných osob 
2. datum, hodina, délka trvání použití lůžka 
3. zápis  obsahuje podpis   

a) osoby, která použití lůžka navrhla 
b) lékaře, který návrh schválil 
c) ředitele zařízení, který je s použitím lůžka 

srozuměn 
I. K používání klecového lůžka opatřeného sítí pro klienta musí dát 

prokazatelný  souhlas jeho zákonný zástupce. O každém jednotlivém 
použití klecového lůžka a jeho důvodech je zákonný zástupce klienta 
informován zvlášť bezprostředně po použití lůžka. 

II. Zřizovatel průběžně sleduje evidenci používání klecových lůžek 
opatřených sítí v zařízení a  při opakovaném použití tohoto typu lůžka pro 
jednoho klienta doporučí zařízení  nezávislého odborníka, který posoudí 
vhodnost postupu a uspokojování potřeb  klienta. 

 
 
 
Mgr. Martin Žárský    V Praze 28. června 2004 
ředitel odboru 22 


