
 
 
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
 

dovolujeme si Vás informovat o jedinečné možnosti zdarma používat mezinárodně 

platnou webovou verzi dotazníku na hodnocení kvality péče QUIRC.   

Naleznete jej na www.quirc.eu . 

QuIRC (Quality Indicator for Rehabilitative Care) je první mezinárodně uznaný 

internetový nástroj k hodnocení kvality péče o nemocné s dlouhodobě probíhajícím 

onemocněním umístěné v psychiatrických zařízeních nebo v zařízeních sociální péče.  

QuIRC byl byl vytvořen během 3-letého projektu Evropské Unie (DEMoBinc), ve 

kterém spolupracovalo 11 výzkumných center v 10 Evropských zemích ( Velká Británie, 

Německo, Španělsko, Česká Republika, Bulharsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Řecko a 

Portugalsko).  

Co získáte vypln ěním dotazníku QuIRC ? : 

- vyhodnocení kvality péče v 7 oblastech  - 1) prostředí, 2) terapeutické prostředí, 3) 

léčba a léčebné intervence, 4) sebe-péče a autonomie, 5) sociální začlenění, 6) 

lidská práva a 7) praxe vedoucí k úzdravě 

- seznam možností, jak lze péči vylepšit (v návaznosti na případné nedostatky)   

- získaný výsledek lze následně srovnat s hodnoceními obdobných zařízení v ČR  

- opakovaným každoročním hodnocením můžete získat informaci o vývoji péče ve 

vašem zařízení 

 

 

 
DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ KVALITY PÉČE 

www.quirc.eu 



Jaká zařízení lze pomocí dotazníku Quirc hodnotit : 

- zařízení poskytující dlouhodobou psychiatrickou péči o duševně nemocné (oddělení 

psychiatrických léčeben, chráněná bydlení s denní péčí..) 

- pokud se hodnotí zařízení v psychiatrické léčebně – hodnotí se samostatně každá 

jednotka /oddělení 

Kdo m ůže vyplnit dotazník:  

- zkušený pracovník zařízení, který má dostatek informací o poskytování péče ve 

sledovaném zařízení (tj. primář, vrchní sestra, hlavní terapeut, manažer zařízení aj.) 

Jak dlouho vypln ění trvá:  

- dle našich zkušeností trvá vyplnění 60 – 90 minut, ale lze ho kdykoliv v průběhu   

vyplňování přerušit a pokračovat později 

 
Pozn. Po načtení úvodní stránky v angličtině klikněte nejdříve na českou verzi /vlajka/, dále  
vyplňujte dotazník v češtině. 
 
 
 
Děkujeme za spolupráci a p řejeme dobrou zkušenost s používáním dotazníku Quirc ! 
 
 
 
         MUDr. Lucie Kališová, PhD.                       prof. MUDr. Ji ří Raboch, DrSc. 
 
 
 
        


