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   Jak je to s „velkými“ 
a „malými“ 

profesními obory 
lidské činnosti

Začnu nestandardně hádankou: 
 U cesty seděli tři chudí, nuzní a 

na cizí pomoc odkázaní příbuzní. 
Seděli a čekali, čím jim kdo v jejich 

situaci pomůže. Otázka zní: Kdo 
z těch třech je na tom nejlépe? Asi 

vás překvapím, ale já tu správnou 
odpověď neznám, jen si myslím, 

že nejlépe je na tom ten, který 
neztratil sebeúctu, který má 

nejvíce sebevědomí. Pokud vám ti chudí a nuzní příbuzní 
připomínají tři profesní obory, jejichž podstatou je pomoc 
potřebným –  zdravotnictví, školství a sociální služby, pak 
mi možná porozumíte i v tom následujícím.
Velmi často se v naší práci (v oblasti sociálních služeb) 
setkáváme s názorem: „My jsme na to nejhůře, protože 
každý si umí představit, že bude někdy potřebovat služby 
zdravotnictví, většina si umí představit, že bude někdy 
posílat děti do školy, ale jen málokdo si chce představit, že 
by mohl potřebovat služby sociální. Proto jsme vždy 
až na tom chvostu, ať jde o společenské ocenění naší 
práce nebo o ocenění finanční.“ Skutečně to tak může 
z určitého úhlu pohledu vypadat. Slyšel jsem i názor, že 
sociální oblast ztratila v Čechách své postavení vědecké 
discipliny odchodem Dr. Horákové. Do jisté míry můžeme 
částečně s oběma názory i souhlasit, ale nesmíme rezig-
novat a smířit se s ním. Znamenalo by to ztratit profesní 
sebeúctu. 
Kladl jsem si mnohokrát otázku, co dělá ten či onen obor 
„velkým“? Určitě to není výše platů pracovníků v daném 
oboru, to je až druhotný jev. Myslím si, že je to především 
vědomí, že daný obor je postaven na odborných, nebojme 
se říci, vědeckých základech, že jej nemůže dělat kde kdo, 
protože pro výkon té práce je potřeba poměrně vysoká 
kvalifikace. Můžete namítnout, že tyto předpoklady obor 
sociálních služeb splňuje. Ano, to je nesporná pravda, ale 
je třeba, aby to akceptovali i ti ostatní, ti kterým se říká 
odborná či laická veřejnost. Potřebujeme, aby se ve sdělo-
vacích prostředcích psalo nejen o skandálech, jak někde 
okrádají seniory nebo jak někde týrají handicapované 
klienty. Je třeba také psát o tom, jak je složité potřebným 
pomáhat, že to je věda a jako o vědě o těch dobrých vý-
sledcích psát. Publikovat odborné články. Že je o čem, se 
přesvědčovat nemusíme, každý známe řadu případů, jak se 
např.  podařilo seniora, který rezignoval na život, přestal 
věřit lidem, vrátit zpět do aktivního života. To není věda? 
Známe případy, kdy prakticky autistický klient, jehož 
komunikace se omezovala na kývání a vrtění hlavou, začne 
s okolím komunikovat a dokonce i hrát divadlo. To není 
věda? Každý z těch pracovníků, který něčeho takového 
dosáhl, musel mít vysokou odbornou erudici a velmi často 
i velké srdce. Je to věda, jen je třeba o tom tu odbornou 
i laickou veřejnost přesvědčit, čili publikovat.
Myslím, že si můžeme vzít příklad od dalšího z těch chu-
dých a nuzných, od zdravotníků. Nový systém celoživotní-
ho vzdělávání sester nutí zdravotní sestry k průběžnému 
celoživotnímu vzdělávání, nutí je získávat průběžně kredi-

ty za účast na vzdělávacích akcích, ale zároveň umožňuje 
získávat mnohem více kreditů za publikační 
a přednáškovou činnost. Je pravda, že zdravotníci mají 
k dispozici více odborných periodik, kde mohou publiko-
vat, ale když se chce… Systém celoživotního vzdělávání 
i v oblasti sociálních služeb je jen otázkou času, počítá 
s ním nový zákon o sociálních službách, který je v součas-
né době v projednávání v parlamentu. Nečekejme, až nám 
to někdo nařídí, už teď je čas se na to připravit.
Pravdou je, že v současné době nevychází v ČR žádné od-
borné periodikum, které by do své působnosti zahrnovalo 
celou oblast sociálních služeb, ale pro začátek pro tyto 
účely zcela určitě může posloužit Rezidenční péče. Pište 
o tom, co se Vám podařilo, pište o odborné stránce věci. 
Autorovi to zcela určitě může zvednout sebevědomí (bo-
hužel plat zatím ne) a těm, kteří si to přečtou, to může být 
inspirací.
Možná, že i takovým přístupem pomůžeme našemu oboru, 
aby se stal oborem „velkým“. Možná, že se zvýšením spole-
čenské prestiže našeho oboru se časem zvýší i ohodnocení 
finanční. K tomu nám dopomáhej Rezidenční péče.
To Vám přeje do roku 2006, ale i dalších

Karel Štěrba

Čas je pojem relativní. Patnáctiletému připadá třicetiletý 
jako stařec. Ve třiceti jsou pro nás patnáctiletí malé děti 

a padesátiletí by už pomalu měli jít do důchodu. Je-li nám 
pětapadesát, jsme-li při smyslech a jsme-li (aspoň někteří 
z nás) relativně moudří, tyto rozdíly se pomalu smazávají. 
Snažíme se rozumět si s třicátníky, neboť většinou jsou to 
ti, kteří rozhodují nejen o své, ale i naší budoucnosti, a chá-
peme sedmdesátníky, neboť za pár let, které utečou jako 
horská bystřina, jimi budeme my.
Pro člověka zvyklého celý život pracovat je asi nejhorším 
trestem ta penzijní nuda. Sice se na ni lidé většinou těší, 
ale už po několika dnech by něco dělali, někam šli, něco 
vytvářeli. Sedět s rukama v klíně je asi něco proti lidské 
přirozenosti. Samozřejmě to vše souvisí se zdravím a je-li 
o nás projeven aspoň nějaký zájem. Není asi nic horšího, 
než zjištění, že okolí ten zájem nemá. Mimo jiné je nutné 
si uvědomit ten propastný rozdíl mezi penzistou českým, 
a abychom nechodili daleko, rakouským. Jejich mate-
riální možnosti jsou logicky na jiné úrovni, než ty naše. 
Takže my často, i kdybychom nakrásně chtěli po zásluze 
odpočívat, nemůžeme, protože bychom zemřeli hlady. 
Často chceme pomáhat dětem, které také nežijí zrovna 
v blahobytu.
Také samota je zlá. Jestliže jí člověk podlehne, začne vše 
podřizovat jejímu diktátu, není mu pomoci. Člověk je tvor 
družný. Potřebuje toho druhého, potřebuje skrze něj ko-
munikovat  se svým vlastním já, i kdyby mělo jít o výměnu 
názorů. Musí si neustále čistit mozek, cvičit paměť, snažit 
se být duševně fit. Učit se až do smrti. Každý jsme originál, 
máme nějaký význam. Naše přítomnost na tomto světě 
není jen a jen náhoda. Něco 
na tomto světě po nás 
zůstane. Po někom 
dům, po někom děti, 
po někom třeba    
jen myšlenky. Všech-
no má nějakou cenu. 
A její výši určí zase 
jen čas.

Boris Rösner

a jiných 
souvislostech…

O
 čase



NÁZORY, DISKUSE

HŁAWICZKA: Dovolte, abych Vás jmé-
nem redakční rady i svým všechny při-
vítal, zvlášť mimopražské účastníky, 
kteří tuto dlouhou cestu absolvovali. 
Moje první otázka je všeobecná, kon-
čí rok  2005 a pořád platí zákon 100 
z roku 89, takže je to přesně 16 let. 
Chtěl bych, jelikož se dnes máme bavit 
o financování těchto služeb, navázat 
trochu na historii.

ŽÁRSKÝ: Já nevím, nakolik navazovat 
na historii takto vzdálenou, my jsme 
spíše navazovali na historii, která se 
spíše blíží přelomu 20. a 21. století, 
tzn., že jsme při přípravě tohoto zá-
kona v oblasti financování museli zo-
hledňovat současný stav, …chtěl bych 
zdůraznit, že ten zákon nesmí ohrozit 
současnou kvalitu života lidí, kterým je 
poskytována třeba rezidenční služba. 
To znamená, že ve všech ohledech, ve 
všech modelech situací, jsme hledali 
vždy to řešení, které minimálně  za-
chová tu kvalitu, ať už se na to díváme 
z hlediska ekonomického, nebo z hle-
diska rozsahu služby, která je tomu 
člověku poskytována.

KAPLAN: Zhodnoťme tu minulou 
úpravu. Já musím říct, i když to bude 
znít drsně, že současná právní úprava 
je do jisté míry koruptivní, protože ona 
zvýhodňuje lidi v ústavech sociální 
péče. Mám na mysli tu část, která se 
týká úhrady, kdy jim povinně zůstává 
částka, která je v průměru větší, než 
zůstává příjmově a věkově srovnatel-
ným skupinám lidí, kteří jsou v terénu. 
Čili já očekávám, že toto by se mělo do 
budoucnosti odstranit, a ten systém, 
tak jak bude nastaven, že by k tomu 
mohl vést.

DUŠEK: …v zásadě nešlo o nic jiného, 
než že při vědomí historicky daných 
nákladů na služby sociální péče, chce-
me-li – rezidenční péče, bylo otázkou, 
zda ty samé peníze budeme nadále vy-
užívat na sociální péči prostřednictvím 
organizací k tomu existujících, nebo 
provedeme ten zásadní manévr, že ty 
samé peníze vezmeme a „rozdáme” 
potřebnému lidu, aby si za ně tu péči 

podle svých vlastních potřeb nasmlou-
vával a obstarával sám. A jestliže v prů-
běhu těch 15 let nedošlo k té základní 
změně, tak to bylo proto, že se hledala 
politická vůle a odvaha k učinění toho-
to základního kroku. Našla se v roce 
2005, můžeme spekulovat o tom, jestli 
je to brzo, jestli je to pozdě, hlavní je, 
že ta základní změna nastala a od ní se 
teď bude odvíjet všechno další.

KAPLAN: Jen bych doplnil: Sociální 
péče nemá, nebo neměla svoji „inteli-
genci”, jako měla medicína, jako měli 
zdravotníci. V polovině 90. let byla 
doba těhotná na to, prosadit cokoliv 
bez jakéhokoliv zdůvodňování. …vez-
měte si, že zákon o veřejném zdravot-
ním pojištění prošel bez jakýchkoliv 
ekonomických analýz..., kdyby se zalo-
bovalo lépe, tak jsme ten zákon mohli 
mít dřív. 

ŽÁRSKÝ: Pokud zde máme takové 
historické reminiscence, ano potvrzuji, 
že na sklonku 90. let byl připraven po-
měrně ve finální fázi zákon o sociální 
pomoci, … vyčítáno tomu řešení bylo, 

že není dostatečně vytvořen vyvažující 
systém veřejné podpory z veřejných 
rozpočtů, který by dorovnával rozdíly 
v té síti služeb, ať už regionální, nebo 
podle typu služeb, nebo podle finanč-
ní náročnosti. Takže my, poučeni 
z tohoto, jsme se snažili konstruovat 
návrh tak, že vedle příspěvku na péči 
jako vůdčího principu financování 
sociálních služeb je zaveden i princip 
financování z veřejných rozpočtů pod-
le veřejného rozhodování o tom, jaká 
síť sociálních služeb je priorizována, 
jaká je potřebná, která má reagovat na 
souhrn potřeb lidí v obci, kraji, nebo 
na té nejvyšší úrovni z hlediska státu. 
Tzn. není to vyvážené nula k nule, aby 
ty jazýčky vah byly stejné mezi dotace-
mi a příspěvky na péči, tam převažuje 
objem příspěvku na péči. Přesto dou-
fáme, že objem dotací dokáže různé 
výkyvy v síti sociálních služeb z hledis-
ka dofinancovávání provozních ztrát 
poskytovatelů vyřešit. 

MIKULOVÁ: Já bych jenom krátce za 
neziskovky. My ten zákon očekáváme 
s velkým napětím a velmi dlouho, 
protože pro nás vlastně po celou dobu 
nebyla žádná pravidla daná, v poslední 
době se to výrazně zlepšuje, ale každý 
rok čekáme vždy do jara, kolik peněz 
na nás zbude a kolik dostaneme. Tím, 
že se to snad zrovnoprávní, to bude 
pro nás veliký přínos.

BÍNA: Z mého pohledu bylo vždy vel-
kým problémem, že se postupuje vždy 
podle legislativy, která neodpovídá 
současným poměrům a potřebám a 
prodlužování toho stavu jsem vnímal 
jako velký problém. Na druhou stranu 
musím říci, že nyní je zákon o sociál-
ních službách spojený s poměrně zá-
važným krokem, kterým je vznik man-
datorního výdaje v podobě příspěvku 
na péči a v této podobě je pro nás, jako 
pro zřizovatele některých zařízení, tj. 
toho, kdo se podílí na financování so-
ciální péče, vždy velmi důležitá otázka, 
zda část toho příspěvku na péči ne-
uteče někam mimo sociální služby.

PROCHÁZKA: Jsem samozřejmě 

V minulém čísle Rezidenční péče jsme Vás vyzvali k dis-
kusím na ožehavá témata. 8. listopadu t.r. se uskutečnil 
první „kulatý stůl“ v Praze, v Domově pro zrakově posti-
žené Palata. Ozvučení ochotně a zdarma zajistila firma 
PANTER s.r.o.
Přinášíme zkrácený přepis zvukového záznamu takřka 
dvouhodinové diskuse. Její plné znění je umístěno na 
http://rezidencnipece.marcom-praha.cz.                       (red.)

Moderátor diskuse: 
Mgr. Tadeusz Hławiczka, ředitel DD Třinec
Účastníci diskuse: 
Mgr. Jiří Bína, odd. soc. služeb KÚ kraje Vysočina, Ing. Pavel Du-
šek, předseda České rady humanitárních organizací, JUDr. Eduard 
Kaplan, ředitel DD Praha 10, Sněženková, Ing. Miroslav Kubín, ředi-
tel ÚSP Slatiňany, Marta Mikulová, ředitelka střediska Radost Diakonie 
ČCE v Merklíně, Ing. Helena Petroková, odb. soc. služeb MPSV, Ing. Alena 
Petráková a Marie Podzimková, odb. soc. péče a zdrav. hl. m. Praha, 
Ing. Jiří Procházka, ředitel domova pro zrak. postižené Palata, Praha, 
Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru soc. služeb MPSV.

 Kulatý stůl 

 Jak budou 
 rezidenční 
 v režimu 
 zákona 
  

Mgr. Martin Žárský



NÁZORY, DISKUSE

rád, že 
se mění 

systém finan-
cování, že bude více-

zdrojový, ale pokud jsem si to 
dal do čísel, tak mi tam  vzniklo pár 
otazníků, týká se to pobytových slu-
žeb. V rámci zákona bylo definováno, 
že budou pobytové služby, ambulant-
ní a terénní. Už z podstaty té služby 
vychází určitá ekonomická náročnost 
poskytování této služby a samozřej-
mě vždy ty pobytové služby budou 
nejdražší.  Je tam v návrhu zákona 
jeden zdroj týkající se úhrady za pobyt 
a stravu, pokud jsem si promítnul ty 
návrhy, které jsou v důvodové zprávě, 
tak ve vztahu k dnešnímu příspěvku, 
tzn. k roku 2005 jsou o 4 % nižší než 
je návrh zákona k roku 2007, takže 
tam se mi zdá trochu nepoměr. … 
Dneska všichni víme, že se změnily 
výrazně náklady, zvýšily se náklady 
především mzdové, které dělají víc jak 
50 % nákladů konkrétně v pobytových 
službách, a dále výrazným způsobem 
rostou ceny energií. Ptám se, jestli je 
počítáno s dostatečnou rezervou na 
pokrytí těchto nákladů. Pokud jsem si 
propočítal bezmocnosti u stávajícího 
segmentu našich klientů na příspěvek 
o péči, tak oproti dotaci na lůžko, kte-
rá dnes jde do rezidenčních zařízení, 
tak mám ztrátu konkrétně ve výši 7,5 
mil. korun, což je zhruba 20 % veške-
rých výnosů. A není to malá částka. 
Proto se ptám, jestli se skutečně po-
čítá s tím, aby v rámci dotací od státu 
tyto zdroje přišly.

HŁAWICZKA: Já bych jen doplnil, 
tady se bavíme jenom o provozních 
nákladech, ale ještě máme investice a 
generální opravy. 

ŽÁRSKÝ: Pan ředitel Procházka vlastně 
spojil dva dotazy, jeden bych dal do ka-
tegorie mikroekonomické, a ten druhý 
makroekonomické. ...Takže k té první 
otázce – mikroekonomické – úhrady, 
které jsou číselně vyjádřeny v návrhu 
prováděcího předpisu, byly pouze 
ilustrativní,  …tzn. že věcně i v konkrét-
ních číselných vyjádřeních, o tom bude 
samostatná diskuse v rámci neformál-
ních jednání, jako je např. toto, v rámci 
ověřování podle výzkumných metod, 
v rámci spolupráce s výzkumným ústa-
vem ministerstva práce a sociálních 

věcí, a samozřejmě oficiálně 
v rámci připomínkových ří-
zení. Bude to mít standardní 
samostatný proces přípravy 
podzákonné normy. Nikdy 
nemůžeme hodnotit údaje, 
pokud nenastanou.

Další záležitostí je finanční 
bilance, ke které dospějete v no-

vém systému. Vy v okamžiku, 
kdy pracujete se současnou kli-

entelou, tak jste dospěli ke ztrátě 
7,5 mil. korun v porovnání s dotací 

na lůžko. Řešení jsou dvě, jedno z nich 
optimální, které má horizont časový 
opravdu delší, že dojde k obměně 
obyvatel  vašeho zařízení tak, aby 
tam žili pouze lidé, kteří už opravdu 
nemohou zůstávat doma. Potom by se 
ta ztrátovost měla umenšovat. Řešení 
po přechodnou dobu, kde my opravdu 
nabízíme nástroj státních dotací, je 
to, že je to právě ten výkyv, který musí 
být dorovnáván z veřejných rozpočtů, 
…ten kdo vás zřizuje, by vám měl při-
spívat na provoz. My, jako 
stát, mu s tím zřizova-
telským příspěvkem 
chceme pomoci. 
Ale nemůžeme jej 
100% nahradit.

DOTAZ Z FORA: 
Takže dotace nebude 
„mašličkovaná”?

ŽÁRSKÝ: Ta „mašle” tam prostě 
v první fázi musí být. Třeba existují 
určité úvahy, které říkají: proboha, 
vždyť zanikne dotace na lůžko, co my 
jako obecní zařízení budeme dělat? 
To, zda zanikne, nebo nezanikne, bude 
předmětem další podzákonné normy, 
kterou chtějí poslanci, a pozměňovací 
návrh, který byl doporučen námi jako 
předkladatelem,  tak i výborem pro so-
ciální politiku a zdravotnictví, je zavést 
zmocňovací ustanovení pro vytvoření 
nařízení vlády řešící financování so-
ciálních služeb z veřejných rozpočtů, 
primárně tedy ze státního rozpočtu, a 
tam by se měly najít ty účely. A ten účel 
je totiž nejhlavnější.

HŁAWICZKA: Tedy o tom to je, že je 
tady prostor k dalšímu tvoření.

PODZIMKOVÁ: Chci jen říct, že dotace 
na lůžko se přejmenuje na jiný příspě-
vek.

ŽÁRSKÝ: Ne tak to není. Samozřejmě 
i tak to může být, ale myslíme si, že by 
to nebylo úplně ideální. Probíhala už 
jednání v tzv. komisi pro rozvoj sociál-
ních služeb, což je poradní orgán pana 
ministra, a tam došlo ke shodě, že ten 
primární účel by měl být poměrně 
široký, aby byl dán prostor pro toho re-
distributora financí, což budou kraje, 
v případě Prahy Magistrát hl. města 
Prahy, aby dokázali vyvažovat podle 
místní podmínek, kde je potřeba dát 
více a kde méně.
DUŠEK: Mám několik poznámek k to-
mu, co tu zaznělo… je otázka, co to vů-

bec je, “uteče mimo sociální služby”? 
Já myslím, že jedno z nepochopení 
spočívá v tom, že podle dikce nového 
zákona, člověk k tomu, aby zajistil 
péči o vlastní osobu, nemusí využívat 
sociální služby. To si myslím, že je vel-
ká výzva pro poskytovatele sociálních 
služeb, aby svojí činností přesvědčili 
potencionální klientelu o tom, že 
jejich služba je dobře investovaným 
penízem.
… s jistou nadsázkou říkám, že i díky 
poslednímu vývoji v sociálních služ-
bách končí doba vizionářů a přichází 
doba ekonomů. Tím chci říci pouze 
to, že je strašně důležité a dobré, že 
se začne konečně navážno počítat a 
že se začnou zjišťovat náklady, začne 
se daleko více bilancovat. Já cítím 
jako handicap našeho oboru mj. to, 
že například ve srovnání se zdravot-
nictvím, máme tuto datovou základnu 
chuďoučkou, jediné co vlastně máme, 
jsou časové řady nákladů na vybrané 
typy služeb sociální péče... Všechno 

ostatní nás v podstatě čeká, 
já se domnívám, že bez 

této činnosti se v so-
ciálních službách 
v podstatě ne-
lze výrazně po-
hnout dál… Myslím 

si, že je velmi důle-
žité, aby tady nastala 

nějaká shoda v tom, 
že budeme budovat nejen 

systém registrační, údaje o poskyto-
vatelích a podobně, ale že budeme 
budovat systém, který bude umět 
daleko lépe kvantifikovat náklady, 
bude je umět porovnávat, bude umět 
poměřovat efektivitu. … zákon zavádí 
jednu novou, hrozně důležitou kate-
gorii a to je registrovaný poskytovatel 
sociálních služeb.

KAPLAN: Mě tady chybí nějaká filoso-
fie financování, samozřejmě filosofií 
financování je i to překlopení financo-
vání potřeby, nikoliv lůžka, ale měli by-
chom si nějak přesně určit, jaký podíl 
financování bude dávat stát, jaký kraj. 
Soukromého zřizovatele přece nemů-
žeme nutit, aby ze svého dával pení-
ze. Můj názor je, že to, co já označuji 
jako minimální standard, tedy něco 
nepodkročitelného, co stát garantuje 
občanům ústavou, tak to by měl hradit 
stát, a že za krajem (tedy za městem, 
celkem) by měly jít náklady spojené 
s provozem a údržbou toho zařízení. 
A tento klíč by mohl rozklíčovat i ty 
situace, kdy některý kraj zařízení más 
a bere občany druhých krajů.

ŽÁRSKÝ: Vy jste tu filosofii popsal 
v podstatě velmi dobře. Tu nepodkro-
čitelnost, co má garantovat stát, to je 
vyjádřeno v příspěvku na péči. To je 
opravdu nepodkročitelná věc, protože 
stát říká: rozsah péče příslušný každé 
konkrétní individuální osobě je vyjád-
řen v určité cifře, od 2 do 11 tisíc korun. 
…Všechno ostatní má být tím zdrojem 
vyrovnávacím, protože ta variabilita 
potřeb, dalších z toho vyplývajících, 

na téma

hospodařit 
zařízení 
nového 
o sociálních 
službách

…díky poslednímu 
vývoji v sociálních 

službách končí doba 
vizionářů a přichází doba 

ekonomů.
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variabilita profesních týmů, např. do 
toho vstupují zdravotnické služby atd., 
je tak obrovská, že není možné ten ko-
láč financování určovat přesnými pau-
šálními sazbami. … Optimální varianta 
by byla s využitím obecních zákonů 
k veřejné správě, říci, že ano, stát by 
garantoval příspěvek na péči, a veřejné 
správě dá příslušný podíl na bohatství 
země, na daňových výnosech, aby ten 
podíl vlastně dorovnali, a stát by inter-
venoval pouze tam, kde má zcela prio-
ritní a výsadní zájem na nějaké činnos-
ti. A nebo pouze tam, kde by byly objek-
tivní podmínky zhoršující postavení té 
územní samosprávy. Takže to by byla 
ta filosofie, která je horizontem - já si 
troufnu říct - do 10 let…

HŁAWICZKA: A existuje možnost, že 
by takhle fungovalo?

ŽÁRSKÝ: Ano, existuje, ale trošku pro-
blém je v tom, že komplikovanost toho 
určení podílu  bohatství země krajům a 
obcím je taková, že my bychom na to 
nemohli spoléhat, čekali bychom mi-
nimálně do průběhu příštího volebního 
období, aby vznikla diskuse, jaký ten 
podíl má být.

PROCHÁZKA: …proč by nemohly být 
sociální služby - jestliže dnes mluvíme 
o sociálních službách a ne o sociální 
péči – tzn. jako další služby, plátci 
daně z přidané hodnoty? Jestliže já 
budu plátcem DPH, tak o to míň budu 
moci žádat dotací, a myslím si, že ten 
systém by byl logičtější, v této rovině. 

ŽÁRSKÝ: …provést změnu vůči nezis-
kovým organizacím nebo příspěvko-
vým,  tak aby byly plátci DPH pouze pro 
segment sociálních služeb, je vlastně 
nerealizovatelný úkol. To by se muselo 
dělat jako paušální opatření, a toto je 
v gesci ministerstva financí a bohužel 
v současné době k tomu nejsou pod-
mínky, abychom se vyčlenili jako určitý 
speciální druh.

DUŠEK: …Po dobu několika nejbliž-
ších let může být nedofinancováním 
z veřejných zdrojů kterýkoliv poskyto-
vatel kdykoliv poslán pod vodu, pro-
tože ty peníze vybrané z příspěvku na 
péči ho prostě nezachrání. A jestliže 
mluvíme o rovnosti poskytovatelů, 
tak v tom přechodném období musí 
být rovný přístup nejenom k příspěvku 
na péči, což zákon zabezpečuje, o tom 
není pochyby, ale musí být rovný pří-
stup i k tomu „dofinancování”…Jsem 
přesvědčen, že jestliže poskytovatel 
služeb v rezidenčním zařízení v tomto 
přechodném období vykáže, že získal 
příspěvek na péči od klienta, pak by 
měl mít nárok na dofinancování ve výši 
XY, který skutečně toto zařízení může 
uchovat v chodu. 

ŽÁRSKÝ: Padlo zde slovo nárok, a ná-
rok prováděcím předpisem nelze zalo-
žit, ad1, a druhá věc je, že se taky musí 
postupovat určitými efektivizačními 
procesy … v tomto okamžiku očekává-

me racionální myšlení na úrovni krajů 
a obcí, které budou hledat racionální 
řešení, aby dokázaly maximálně využít 
kapacity, které mají k dispozici…

HŁAWICZKA: Stát potažmo samo-
správa se musí naučit hospodařit 
s těmi penězi, jako kdyby byly jejich 
vlastní. Chci na druhé straně říci, že 
je řada buď neziskových organizací, 
nebo obecních rezidenčních ústavů, 
které už dlouhou dobu nemají nic, 
kromě toho státního příspěvku. Takže 
ta startovací čára nebude pro všechny 
stejná.

KAPLAN: Ne zcela bych souhlasil s tím, 
že tak, jak jsou nastaveny ty příspěvky 
na péči, že by za to nešlo hospodařit. 
Ovšem museli bychom do toho vtáh-
nout systém zdravotní péče a pojiš-
ťovny by musely začít plnit, co mají 
plnit už nějakých 10 let, totiž uhrazovat 
nám hrazenou zdravotní péči. … Takže 
pokud by začal fungovat tento systém, 
tak už v takto nastavených paramet-
rech jsme schopni existovat.

ŽÁRSKÝ: Pan dr. Kaplan poprvé 
možná zcela náhodně použil slovo 
pacient, ale to je už pravda, 
protože v tom systému, 
kdy vyžaduje ošetřova-
telskou péči, tak se 
opravdu již jedná o 
pacienta. Je potře-
ba si to přiznat a je 
potřeba prosadit i 
zákonný nárok člově-
ka, který je pacientem 
a má indikován určitý 
druh zdravotní péče, aby tato 
péče byla proplácena. To je náš vůdčí 
princip toho, jak dostat platby z fondu 
veřejného zdravotního pojištění do 
systému sociálních služeb a zachovat 
si statut zařízení sociální péče, nikoliv 
statut zdravotnického zařízení. … To je 
věc jedna. Myslím si, že i pozměňovací 

návrhy, které padly minulý týden k to-
mu zákonu, by to měly silněji garanto-
vat pro poskytovatele služeb sociální 
péče, tam bylo dokonce zmíněno, že 
pokud poskytovatel služby sociální 
péče poskytuje také ošetřovatelskou 
péči, tak že tato mu je na základě 
zvláštní smlouvy hrazena z fondu ve-
řejného zdravotního pojištění.

KUBÍN: Já bych měl dva dotazy. Chtěl 
bych citovat paní dr. Rážovou, která 
na školení v Jihlavě říkala, že pokud 
se tento zákon o sociálních službách 
nepodaří přijmout do poloviny roku 

2005, že je nereálné, aby začal platit 
od 1. 1. 2007. Čili stále se předpokládá, 
že od 1. 1. 2007 začne platit?

ŽÁRSKÝ: Předpokládá.
KUBÍN: Přijat ještě nebyl... Ještě ten 
druhý dotaz. Jak se bavíme o pojmech 
klient, pacient, a začali jsme to mixo-
vat, tak si chci udělat jasno, jestli jsem 
dobře porozuměl jedné věci. …Nejde 
mi o úhrady, ale jenom o to, zda tento 
zákon řeší, že se poskytuje v zařízeních 
sociální péče také zdravotní péče a zda 
je teď nutné se snažit na ten rok rychle 

o získání statutu nestátního zdravot-
nického zařízení bez nároku 

na úhradu od VZP? 

ŽÁRSKÝ: Snad jsem 
to pochopil dobře. 
Nejdřív řeknu, že ve 
znění, ve kterém šel 
do sněmovny (zá-

kon) byla ustanovení, 
která říkala, že pokud 

poskytovatel sociálních 
služeb bude poskytovat zdra-

votní péči,  jedno jakou, tak musí mít 
statut nestátního zdravotnického zaří-
zení, a vyžadovala by se tedy registrace 
na příslušném krajském úřadu k této 
činnosti. …  potom by de facto vznikaly 
jednoznačné vztahy mezi pojišťovnou 
a zdravotnickým zařízením a nevznikal 

POKUD NEJSI 

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZE-

NÍ, NEMŮŽEŠ SI POJISTIT 

RIZIKA SPOJENÁ S POSKY-

TOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ 

PÉČE.

NÁZORY, DISKUSE

Zleva: M. Kubín, E. Kaplan, T. Hławiczka
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by vztah mezi pojišťovnou a zařízením 
sociálních služeb. Jenže ty pozměňo-
vací návrhy v současné době říkají, že 
je zbytečné dávat povinnost zařízením 
sociálních služeb registrovat se jako 
zdravotnické zařízení, nikdo však ne-
vylučuje, že tak mohou činit. A pak se 
říká, že pokud poskytovatel sociálních 
služeb musí zabezpečovat zdravotní 
péči z důvodů, že to vyžadují potřeby 
uživatelů jako služby, pak ji poskytuje  
ad a) prostřednictvím zdravotnického 
zařízení, nebo ad b) pokud jde o ošet-
řovatelskou a rehabilitační péči také 
prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Teď se tam v pozměňovacím návrhu 
říká, že místo slova také bude slovo 
především, on to není úplně legisla-
tivní pojem, ale vlastně říká, v rámci 
bezpečí toho uživatele především 
prostřednictvím svých zaměstnanců. 

KAPLAN: Jednak je protimluv říkat, že 
když není zdravotnickým zařízením, že 
může poskytovat zdravotní péči. Prostě 
u současné právní úpravy je to tak, že 
to je definiční znak zdravotní péče, že ji 
poskytuje zdravotnické zařízení. Mě to 
připadá, že jsou někdy snahy to obejít 
a mrkat na sebe tajně, že to uděláme 
jinak, ale systémově to nikdy nebude 
čisté. Pokud jde o pojištění, chci říct 
tolik: nádherně tě může komerční 
pojišťovna pojistit proti rizikům spo-
jeným s poskytování zdravotní péče. 
V okamžiku, kdy nastane průšvih, 
ona se vyviní, že jednala v omylu, že 
jsi nebyl zdravotnické zařízení a žádné 
plnění tam nenastane. Takže tohle 
riziko tam může být. Takže pokud ne-
jsi zdravotnické zařízení, nemůžeš si 
pojistit rizika spojená s poskytováním 
zdravotní péče.

DUŠEK: Já jsem tady v nadsázce řekl 
někdy v úvodu, že končí doba vizioná-
řů a začíná doba ekonomů, teď bych 
ve světle posledních příspěvků k tomu 
řekl, že začíná doba právníků, mj. a to 

z jednoho prostého důvodu. Jestliže 
jsem mluvil o příspěvku na péči jako 
o zásadní historické změně, tak dru-
hou neméně důležitou změnou je, že 
správní řízení v sociálních službách 
nahrazují občansko právní vztahy. … 
My se 1.1.2007 probudíme do světa, 
v němž mezi klientem a poskytovate-
lem bude platit přesně to, co si mezi 
sebou nasmlouvají.

ŽÁRSKÝ: K tématu překryvu zdravotní 
a sociální péče bude muset ještě dojít 
k obtížným vyjednávacím procesům 
– trojstranným, to je resort práce, re-

sort zdravotnictví a fondy veřejného 
zdravotního pojištění, tak aby se došlo 
k nějakým konsensuálním hodnotám 
úkonů, které jsou prováděny v trochu 
jiném prostředí, než ošetřovatelství 
- v domácnosti. Aby to bylo opravdu 
udržitelné pro všechny tři segmenty 
toho systému. A to, co říkal Pavel Du-
šek, to je obrovská změna, kterou jsme 
trošku pominuli dneska v této diskusi, 
a jenom chci říct, že ta kdyby byla zpo-
chybněna, tak to můžeme opravdu 
odložit, tím myslím diskusi o zákoně, o 
novém systému.

PROCHÁZKA: …čas běží, předpokládá 
se, že zákonná úprava, ten legislativní 
proces by měl být ukončen někdy 
v lednu příštího roku. Je možná tako-
vá představa? Ale samozřejmě budou 
další úpravy týkající se podzákonných 
norem, a jaký časový horizont se 
předpokládá, že bude stačit na to, aby 
se tyto podzákonné normy vytvořily, 
tak aby zůstal prostor k 1.1.2007 ten 
systém spustit? Protože pokud si vez-
meme systém schvalování rozpočtů 
krajů, systém dotační atd., tak tam se 
obávám, že ten prostor se velmi zužuje 
a je otázka, jestli se to stihne.

ŽÁRSKÝ: Abych odpověděl panu ředi-
teli Procházkovi, samozřejmě stihnout 
prováděcí předpis se musí tak, aby byl 

jak pro stát, tak pro jiné veřejné správy 
přijatelný při přípravě rozpočtů a všech 
ostatních opatření. Tzn. že kdybychom 
si měli dát nějakou nepřekročitelnou 
časovou hranici, tak je to přelom polo-
letí v roce 2006.

PROCHÁZKA: Já ještě chci říci pár 
slov k ošetřovatelské péči. Dá se před-
pokládat, že výrazný bude nárůst této 
péče, ať ve vztahu k rehabilitaci, tak i 
k ošetřovatelské péči. Tzn. že to (veřej-
né zdr. pojištění – pozn. red.) skutečně 
bude jeden z důležitých bodů a zdrojů 
financování do budoucna takovýchto 
zařízení. Takže pokud se bavíme o 
zdrojích, tak si myslím, že do budouc-
na to bude jedna z nejdůležitějších 
otázek, dořešit tento zdroj.

ŽÁRSKÝ: To je trochu omyl, tam nejde 
o to, že budou někde narůstat výdaje. 
Ta péče je současné době nějakým 
způsobem zabezpečována. … Tady 
jde o změnu uvnitř těch peněž, aby 
sociální systém neříkal, my doplácíme 
na zdravotnictví, a naopak aby zdra-
votnický neříkal, my doplácíme na ten 
sociální.

KAPLAN: Já jsem to pochopil trochu 
jinak, co říkal pan Procházka, on říkal, 
že nám dramaticky naroste potřeba 
zdravotní péče, nad úroveň, čili i ná-
klady na tu zdravotní péči, kterou nám 
nikdo neplatí, nemáme ji krytou.

ŽÁRSKÝ: To je pohled poskytovatele 
sociálních služeb.

KAPLAN: Nám přijde dražší klient.

ŽÁRSKÝ: Přinese více peněz.

KAPLAN: Vždyť vy jste také počítali 
z průměrů, těch 11 tisíc, jenže mě ten 
člověk upoutaný na lůžko stojí 22 tisíc.

ŽÁRSKÝ: To je příspěvek na péči – so-
ciální.

KAPLAN: Jenže mám v tom tu zdravot-
ní stejně.

ŽÁRSKÝ: Navyšování, ponižování vý-
dajů, tu bilanci budete samozřejmě 
provádět vy,  jako poskytovatelé, proto-
že budete mít skupinu uživatelů služby 
a podle nich to budete vědět, ale z toho 
makroekonomického pohledu to není 
tak výrazný pohyb. Horší je, že fondy 
veřejného zdravotního pojištění jsou 
odděleně bilancovány od těch jiných 
veřejných zdrojů, které jsou alokovány 
ve veřejných rozpočtech. A ta oddělená 
bilance v tom dělá ten problém, že se 
to nemůže spojitě hodnotit.

HŁAWICZKA: Já si myslím, že to je 
první, ale určitě ne poslední diskuse, 
abychom posunuli sociální služby tro-
chu dál. Děkuji všem za účast.

(red.)

NÁZORY, DISKUSE

Ozvučení a nahrávku zajistila firma Panter.

http: / / rezidencnipece.marcom-praha.cz
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Bohužel, 
až donedávna se 
na mentálně nebo jinak 
postižené lidi pohlíželo 
(a často stále ještě pohlíží), 
jako na bezpohlavní, 
asexuální jedince...

uální život
mentálně 
postižených lidí
v ústavní praxi

SEX

Rozhovor s PhDr. Hanou Stachovou

Před rokem se v Hradci Králové uskutečnil celostátní 
seminář na téma „Sexualita mentálně postižených 
lidí“, který vzbudil značný zájem odborné veřejnosti 
a podtrhl skutečnost, že problematika sexuality 
a sexuální výchovy osob s mentálním i kombinovaným 
postižením se stále více dostává do centra zájmu, a to 
nejen mezi odborníky. Bohužel, až donedávna se na 
mentálně nebo jinak postižené lidi pohlíželo (a často 
stále ještě pohlíží), jako na bezpohlavní, asexuální 
jedince, aniž by se pátralo po tom, jaké jsou jejich 
skutečné potřeby a city. Přitom deklarace práv men-
tálně postižených lidí, vyhlášená již v roce 1971, mimo 
jiné uvádí, že k nezadatelným právům těchto lidí patří 
i právo na prožití vlastní sexuality, právo na sexuální 
výchovu a osvětu. 
Právě na toto téma jsem si povídala s vedoucí psycho-
ložkou Ústavu sociální péče pro mentálně postižené 
v Ostravě, PhDr. Hanou Stachovou, která se touto pro-
blematikou systematicky zabývá a v rámci své odbor-
né praxe již nasbírala četné zajímavé zkušenosti.

Paní doktorko, lze vůbec odhad-
nout, do jaké míry ovlivňuje sexuali-
ta život mentálně postižených lidí?
Uvědomíme-li si, že sexualita je 
významnou součástí života téměř 
každého člověka, podílí se nemalou 
měrou na jeho spokojenosti a psychic-
ké rovnováze a zároveň podmiňuje 
úspěšnou a adekvátní komunikaci, 
musíme si přiznat, že v tomto směru 
jsme mentálně a zdravotně postiženým 
lidem ještě hodně dlužni.
O jejich sexualitě se nemluví běžně ani 
lehce, ale rozhodně musíme přihlížet k 
tomu, že pohled na sexualitu mentálně 
postižených se odvíjí také od přístupu 
jednotlivých osob v jejich bezprostřední 
blízkosti, od prožívání vlastní sexuality.
 
S jakými problémy se jako psy-
choložka ve své každodenní praxi 
v tomto ohledu setkáváte?
Nedomnívejme se, že klienti s mentál-
ním postižením tuto problematiku ne-
vnímají stejně jako zdraví jedinci. I když 
se třeba nedokáží adekvátně vyjádřit 
a dát najevo své touhy a přání, přesto 
jsou jich plní a lze je pozorovat. Bylo 
by také mylné se domnívat, že pouze 
klienti s lehkým mentálním postižením 
jsou schopni se orientovat v sexuálním 
životě. Sexuální potřeby, jež se projevu-
jí mnoha specifickými formami, pozo-
rujeme velmi intenzivně také u klientů 
se střední a těžkou mentální retardací.
Již dlouho si během pohovorů s klienty 
ústavu uvědomuji, jak dychtivě a rádi 

tuto tematiku otevírají, a zároveň jak 
jsou neinformovaní a nezkušení. A to 
i v případech, kdy se dva jedinci s 
lehčím mentálním postižením měli vy-
jádřit ke svým sexuálním problémům, 
případně intimnímu partnerskému 
životu, nebyli toho schopni. Také při 
pohovorech s vychovateli vyplynulo, 
že mnozí klienti sexuální aktivity prak-
tikují různými, mnohdy nezvyklými 
formami, jež vedou k jejich sexuálnímu 
sebeuspokojení. 
Zjistili jsme také, že se v mnoha přípa-
dech začala stupňovat agresivita a po-
drážděnost vůči sobě navzájem, která, 
jak jsme se domnívali, pramenila z ne-
dostatečných 
vědomostí a z 
neukojené se-
xuality. Samot-
ní klienti velmi 
často vyslovují 
přání mít part-
nera, ale to 
bývá většinou 
neuskutečni-
telné.
Proto jsme 
se rozhodli 
vyzkoušet pro 
nás poněkud 
netradiční 
řešení: zakou-
pit vybraným 
dospělým kli-
entkám stimu-
lační pomůcky 

a sledovat dopad jejich využívání 
v praxi. Pochopitelně, že takovému 
„experimentu“ předcházela dlouhá 
a opakovaná příprava, spočívající 
v konzultacích s klientkami, objasňová-
ní a vysvětlování účelu těchto pomůcek 
a také v praktickém návodu k použití, 
spojeném především s hygienickými 
podmínkami a různými psychologický-
mi dopady. 
O zavedení této terapie jsme samozřej-
mě museli informovat také opatrovníky 
vybraných klientek, jimiž byli nejčastěji 
rodiče.

Nebyli šokováni tímto řešením?
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Tato problematika vyžaduje vždy 
přímou konzultaci s rodiči. Ale ne 
pokaždé se nám to podařilo, pro-
tože někteří navštěvují své děti jen 
velmi zřídka. Proto jsme asi jednu 
třetinu rodičů oslovili telefonicky, 
což samozřejmě v této citlivé zále-
žitosti nepovažujeme za ideální 
způsob komunikace. Přesto se 
nám v obou případech podařilo 
získat souhlas rodičů se zakou-
pením stimulačních pomůcek. 
Je pochopitelné, že i zde jsme se 
setkávali velmi často se značným 
překvapením, mnohdy až s ne-
vědomostí rodičů, ale nakonec s 
tímto návrhem vždy souhlasili. 
Kuriózní bylo, když se nás někteří 
rodiče s podivem ptali, jak to, že 
jejich dítě vůbec má takové potře-
by. Na druhé straně jiní rodiče byli 
velmi rádi, že jejich dítěti konečně 
někdo tímto způsobem pomůže, 
neboť i oni si všímali jejich se-
xuálních projevů (sebeukájení, 
dráždění atd.).
 
Jak se tato „terapie“ projevila 
v chování klientek?
Většina z nich ji přijala velmi 
pozitivně. Lze říci, že jsou nyní 
mnohem spokojenější a daleko 
klidněji prožívají určité situace. 
Mnohé z nich jsou do jisté míry i 
hrdé na svou nezávislost v proží-
vání intimního života. Předáním 
stimulátorů práce s klientkami 
samozřejmě nekončí. I nadále s 
nimi hovoříme o jejich pocitech 
a přáních... 

A jak se k této problematice 
staví personál, jenž s klienty 
pracuje?
Někdy s překvapením zjišťuji, že 
větší problém než rodiče má v 
těchto případech personál. Bo-
hužel, ne všichni pracovníci jsou 
schopni nebo ochotni o této pro-
blematice s klienty otevřeně ho-
vořit, sledovat je a nadále se jim 
věnovat tak, jak to situace vyžadu-
je.  Někteří zaměstnanci to zcela 

odmítli nebo projevovali 
velkou dávku prudernosti. 
V tak citlivé sféře je samo-
zřejmě nelze přesvědčovat. 
Proto spolupracujeme pře-
devším s těmi, kteří jsou 
otevření aktivní spolupráci. 
Takové jsou zkušenosti ze 
Stacionáře Ústavu sociální 
péče pro mentálně postiže-
né v Ostravě, kde se věnu-
jeme klientům v poměrně 
širokém věkovém rozmezí 
– od šesti do padesáti let. 

Z Vašich slov vyplývá, jako 
by sexuální problémy po-
ciťovaly pouze klientky, 
zatímco o mužích se pří-
liš nemluví... Těch se to 
netýká?
Chlapci jsou u nás přede-
vším v nižších věkových sku-

pinách. V kategorii dospělých jde 
většinou o klienty tak těžce po-
stižené, že u nich musíme hledat 
jiné formy uspokojení. Malý počet 
klientů s lehčí formou mentální 
retardace se pokouší řešit si tuto 
situaci v rámci svých možností 
nebo partnerských vztahů.  
V jednom z našich zařízení, kam 
klienti docházejí z domova, probí-
ráme jedenkrát měsíčně, v případě 
potřeby i častěji, problematiku me-
zilidských vztahů spojenou se sexu-
ální výchovou interaktivní formou.

Nabízíte v tomto směru nějaká 
školení nebo semináře také za-
městnancům ústavu?
V našich zařízeních se v rámci 
dalšího vzdělávání zaměstnanců 
konají i semináře s problemati-
kou sexuality mentálně postiže-
ných, jež jsou rovněž interaktivně 
vedeny, abychom poskytli větší 
prostor pro názory a zkušenosti 
všech zainteresovaných, kteří se 
s touto problematikou při své 
práci setkávají. Domnívám se, že 
naše zkušenosti by byly přínosné 
i jinde, neboť pokud jsme měli 
možnost hovořit se zaměstnanci 
jiných organizací, byli touto in-
formací nejen překvapeni, ale i 
nadšeni. Je především důležité 
nebát se experimentovat, nevidět 
v zavedení stimulátorů něco ne-
etického nebo neslušného...
Letošní XIII. ročník česko-fran-
couzských dnů, jež se v říjnu 
uskutečnily v Ostravě a které 
byly mimo jiné zaměřeny také 
na soužití partnerských dvojic 
s handicapem, potvrdil mé pře-
svědčení, že i mentálně postižení 
lidé touží po lásce, po intimním 
sblížení a samozřejmě také po 
vlastním soukromí. Ve svých lid-
ských potřebách se tak naprosto 
neliší od běžné populace kdekoliv 
na světě.   

Text: Mgr. Bohdana Rywiková
Fotografie: autorka a archiv

NÁZORY, DISKUSE

PhDr. Hana Stachová

Konference 
Rezidenční služby v Anglii
Na podzim roku 2004 využil Ústav sociální 
péče Slatiňany nabídku partnerského ústavu 
v holandském městě Ede  ke společné návštěvě 
organizace Brothers of Charity Services, která 
sídlí v britském Liverpoolu. Britové přebudovali 
ústavy sociální péče včetně domovů důchodců 
a obdobných zařízení z formy „internátní nebo 
nemocniční“ do podoby „rodinný domek“ či 
„vilka“ přirozeně se vyskytujících v ulicích  měst 
a obcí. Tím byly kodifikovány minimální standar-
dy na ubytování a způsoby poskytování rezidenč-
ních služeb, které povolují jen formu rodinného 
bydlení a bylo dosaženo opravdového včlenění 
lidí s různými handicapy do společnosti. Ten-
to pozitivní směr v poskytování rezidenčních 
služeb ve Velké Británii byl realizován v období 
posledních pěti let jako výsledek promyšle-
né změny systému se stanovenými pravidly 
a připraveným finančním zázemím. Výsledkem  
změny systému by měla být volba – svobodné 
rozhodování uživatelů sociálních služeb, jejich 
včlenění do společnosti, nezávislost a v koneč-
ném výsledku dobrý život.

(z tiskové zprávy Pardubického kraje)

Zajímavá inspirace
  
Týden od 10. 10. - 14. 10. 2005 byl pro instituce 
a zařízení sociální péče Pardubického kraje zají-
mavou inspirací při hledání nových forem a cest 
poskytování kvalitních sociálních služeb. Lek-
toři Lucy Jonesová a Nigel Deane z organizace 
Brothers of Charity Services z Liverpoolu ve čty-
řech přednáškových dnech (jako první proběhla 
dvoudenní konference v Pardubicích, následně 
pak dvoudenní seminář v ÚSP Slatiňany) sezná-
mili odbornou veřejnost zejména Pardubického 
kraje s organizací rezidenčních služeb ve Velké 
Británii.  Británie se zhruba před 20 lety vydala 
cestou přebudování velkých ústavů sociálních 
služeb v malá zařízení typu rodinných domů s cí-
lem včlenit osoby s handicapem do života běžné 
populace se všemi právy a povinnostmi, které z 
běžného života ve společnosti vyplývají.
Do České republiky lektory pozval ÚSP Slatiňa-
ny, jehož zástupci měli v loňském roce příležitost  
podrobně se seznámit se způsobem poskytování 
sociálních služeb ve Velké Británii při své návště-
vě již jmenované organizace Brothers of Charity 
Services v Liverpoolu. Pro ÚSP Slatiňany byla 
tato návštěva nejen inspirací, ale zároveň po-
tvrzením  stanovené koncepce rozvoje  ústavu. 
Již od roku 1996 se totiž slatiňanský ústav snaží 
umožnit svým klientům opustit velké ústavní 
budovy a  přestěhovat se do domků a bytů, které 
poskytují svým obyvatelům ubytování v souladu 
se Standardy kvality sociálních služeb. Během 
letošního a příštího roku přibude ke stávajícím 
22 klientům ubytovaným v chráněném bydlení 
dalších 38, kteří se nastěhují do nových domků, 
postavených v blízkosti ÚSP. Principy deinstitu-
cionalizace, individuální práce s klientem, jeho 
nezávislost, svoboda rozhodování a začlenění do 
společnosti  se tak,  stejně jako ve Velké Británii, 
postupně stávají i v ÚSP  Slatiňany základem pro 
poskytování sociálních služeb svým klientům.

Mgr. Eva Pilařová,
zást. ředitele ÚSP Slatiňany
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U K R A J I N A

Děti z konce světa

ULJANKA
Je jí třináct 
let. Krásně 
se umí smát. 
Nakrátko 
ostříhaná 
vypadá spíš 
jako ruský 
voják. Ulja 
má zakrnělé 
ruce i nohy. Když chce „chodit“, musí 
pohybovat celou pánví a pak se sune 
kupředu. Ručičky jí pomáhají jako 
protizávaží tomuto pohybu. Dokonce 
zvládne i dva schody vedoucí z její 
chodby do druhého oddílu. Schody 
dolů už nezvládne. Vlastně jak to 
vypadá dole, ani pořádně neví. Jak 
to vypadá venku, ví Ulja jen z okna. 
Díky péči jedné vychovatelky může 
Ulja dělat to, co jí baví nejvíce, malo-
vat obrázky. Vezme si štětec do pusy, 
namáčí ho do vody a barev a maluje 
krásné obrazy věcí, které zná. Kytek 
ve váze, stolu s ubrusem, svého ka-
maráda Sašu. Ulja se dokonce umí 
i podepsat. Bohužel jen podepsat. Do 
školy Ulja chodit nemůže, nemá jak, 
i když by moc chtěla. S pomocí jed-
né paní, která se za ní občas přijde 
podívat, se pomalu snaží naučit pís-
menka. Kdyby na ni měl někdo čas, 
naučila by se to nato tata. V našich 
podmínkách by Ulja byla naprosto 
normálně vzdělavatelné dítě s dob-
rou perspektivou mít i děti a rodinu.
   
SAŠA
Ulja má ka-
marády, kteří 
s ní bydlí v 
pokoji. Třeba 
Sašu. Saša 
má velkou 
pusu. Tako-
vou chlebár-

Cestovatelé z celé Země si po dlouhé generace představovali konec světa. Někdy 
jako okraj, přes který přepadává moře, jindy jako tlamu nějaké ohromné příšery. 

Od novověku již víme, že svět žádný okraj vlastně nemá…. A přece ho lze nalézt. 
Může být u indiánského kmene v amazonských pralesích, či někde u Papuy Nové 
Guiney, ale i jen pár stovek kilometrů od naší české kotliny. Není to geograficky 
uchopitelné místo, ten konec světa si děláme my lidé sami. Bohužel, tyhle konce 

nebývají často až tak romantické, jak se nám snaží popsat dobrodružné cestopisy. 
Jeden takový jsem si našel i já.

Před půl rokem jste se v tomto časopise mohli dočíst o jednom ústavu pro děti 
a mládež kdesi na Ukrajině. Popisovat zde opět katastrofální podmínky, ve kterých 

místní obyvatelé žijí, nemá dle mého názoru smysl, neb se od té doby mnoho ne-
změnily. Povím vám spíše příběhy, příběhy dětí.

nu, do které by se vešel snad i tank. 
Vždycky, když vidí někoho, koho má 
rád, tak ji otevře na znamení radosti 
a vztáhne ruce skrz mříže na posteli. 
Občas zvládne se i vzepřít a opřít si 
hlavu o okraj a koukat na svět. Bohu-
žel Saša nemluví. Spasmus na krku 
mu to nedovolí. Ale rozumí všemu, co 
se mu řekne. Je to moc krásné dítě, 
pořád se směje a drbe si otlačeniny 
od hrubých lněných plenek. Když ho 
vychovatelka dá na zem, aby si mohl 
hrát s Uljou a ostatními dětmi, pak 
září jako sluníčko. Většinou ale jen 
kouká s ostatními na televizi, která 
je v pokoji. Mexické telenovely zná 
nazpaměť. Saša by se možná taky 
naučil číst, kdo ví. Nikoho to moc 
nezajímá, je to prostě ten Saša, co se 
pořád usmívá a natahuje bílé ručičky. 
Když Saša neví, že se díváte, drží se 
za šprucle od postýlky a už není tak 
veselý. Je to smutný Saša. 
  
NASTĚNKA
Nasťa bydlí 
na stejném 
pokoji jako 
Ulja a Saša. 
Nastěnka je 
holčička jak 
z pohádky 
o Mrazíkovi. 
Nasťa je chyt-
ré dítě. Její ruce ale nedokážou nic 
udržet, nedokáže se sama ani najíst, 
ani podrbat. Nohy na tom nejsou o nic 
lépe. Moc ráda cvičí, když jí to někdo 
umožní. Občas pro ni přijde slečna 
masérka a cvičí s ní. Bohužel ty cviky, 
které by jí pomohly, ty tahle slečna ne-
zná. Nasťa pořád kouká z okna a chtě-
la by se podívat ven na stromy. Přinesl 
jsem jí do postýlky list. Za deset dní, 
před odjezdem, byl ten list úplně su-
chý, ale Nastě pořád ležel v postýlce. 

Snažila se mi vyprávět pohádku o tom 
listu, kterou si vymyslela. Škoda, že 
ukrajinsky nerozumím. Miluje čokolá-
dové bonbony. Tady mají k jídlu pořád 
jen kaši a chleba s mlékem. Vedle na 
pokoji se Nasťa nebyla podívat celý 
rok, od naší poslední návštěvy. Zane-
sl jsem ji tam, očima sledovala děti, 
jejichž jména ani nezná, i když bydlí 
jen za zdí.

IRINKA
Vedle na po-
koji bydlí tři-
náct dětí. Tře-
ba taky Irin-
ka. Irinka je 
moje zlatíč-
ko. Největší 
smíšek ze 
všech. Vždyc-
ky když mě vidí, tak se krásně směje. 
Nechce se vám od ní odejít. Hodí na 
vás oči a už jste její. Irinka bohužel 
neví, čemu se směje. A nikdy to vědět 
nebude. Je jí osm let. Narodila se 
s hydrocefalií a když byla malinká, 
tak jí nikdo nepomohl, nikdo jí moz-
komíšní mok z hlavy neodvedl a ten 
nedovolil zdravý vývoj mozku. Je na 
úrovní 6 měsíčního dítěte včetně za-
chovaných primárních reflexů. Irinka 
pořád leží ve svém pokoji, bílá jako 
stěna a usmívá se na příchozí. Chyt-
ne je za ruku, rukáv, tričko a nechce 
pustit. Nechcete pustit ani vy…

SAŠA II
Ještě vám po-
vím příběh 
o druhém Sa-
šovi. Tenhle 
Saša je už 
větší. Ale ne-
ví, kolik mu 
je let (zdá 
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se nám, že tak sedmnáct). Má ale 
štěstí, že má jeden ze dvou vozíků, 
které se dají v ústavu nalézt. Sedí na 
něm, protože bydlí v přízemí, občas 
se dostane i ven na zahradu. Tenhle 
vozík ale nemá gumy. Jen oježděné 
ráfky. Pořád chce vzít do magacínu 
na zmrzlinu. Vypráví nám něco, 
čemu nerozumíme. Najednou vydá 
takový podivný zvuk a nám je jasné, 
že imituje naše auto, kterým jsme 
přijeli. Naprosto přesně. Zasmějeme 
se tomu spolu s ním. Chtěl by pryč, 
sám neví kam. Život mimo ústav si 
nepamatuje, ale prý tam není celý ži-
vot. Zbytek života zřejmě už v ústavu 
i dožije.

MÁ KAŽDÝ SVÉ JMÉNO?
Poslední příběh je příběh dítěte beze 
jména. Ne, že by žádné nemělo, ale je 
to příběh mnoha jiných dětí, který je 
takřka identický. Je to dítě, jehož jedi-
nou náplní v životě je koukat na strop. 
Minimální reakce na stimuly, jen re-
flexní chování. Podle vyprávění vycho-
vatelek ovšem některé z těchto dětí 
takto vždy nevypadaly. Rezignovaly? 
Den po dni, měsíc za měsícem, rok 
po roce leží tyto nepohyblivé dětské 
schránky v postýlce a sledují strop. 
Od loňského roku pět těchto dětí ze-
mřelo. Jediná péče, kterou jsou jim 
vychovatelky schopny poskytnout, je 
nakrmit, přebalit. Pod plenami najde-
te většinou proleženiny. Je to k vzteku, 
zvlášť, když vidíte tu snahu, aby tomu 
tak nebylo. Antidekubitní podložky tu 
vůbec neznají. Vychovatelka tu má na 
starost patnáct až dvacet dětí, kterým 
musí dát najíst pětkrát denně a až 
třikrát denně je přebalit. Všechny děti 
jsou v čistém, i když zápachu se tu 
nezbavíte. A to prosím dělají za tisíc 
korun měsíčně. Každý den dvanáct 
hodin. Své práce si váží.

Každé z těchto dětí má svůj příběh. 
Většinou je to příběh plný slz, ale 
i v tomto osudu se umí smát, dokáží 
mít radost. Radost z věcí, které nám 
přijdou tak všední, jako je vyčistit si 
zuby, sníst čokoládový bonbon, být 
pohlazen, dostat čistou plínu, která 
neškrábe. Ústav je plný dětí. Mohl 
bych o nich vyprávět dlouhé hodiny. 
Malí, velcí, hubení i tlustí. Chodí, plazí 
se, nebo jen leží a dívají se do stropu 
a drží láhev, ze které získávají energii 
pro svoji existenci. Stále se opakující 
rituály jejich dne, kde neděle má stej-
ný význam jako středa. Vedle sebe 
žijí ti nejmenší šestiletí, ale i plnoletí 
velcí kluci. Všechny druhy postižení, 
které si lze jen představit. Fyzicky na-
prosto zdraví silní kluci a holky, kteří 
jsou spíše psychiatrickými případy, 
mentálně postižení, tělesně postiže-

ní, děti nepohyblivé, ale i Míša, který 
je úplně zdravý. 
To vše na konci světa, kde se z mála 
snaží udělat maximum. V zapomenu-
tém domě smutku. Zkusme pomoci 
pár dětským duším. U nás věci tak 
běžné, jako jsou vozíky, chodítka, 
francouzské hole, polohovatelné pos-
týlky nebo jednorázové plenky… Toho 
všeho je nedostatek v jedné zemi mí-
řící do EU, která je od nás vzdálená 
pět set kilometrů. Tímto vás chceme 
požádat, máte-li ve vašem ústavu 
přebytečné věci, které by nám mohli 
pomoci v úsilí zlepšit životní podmín-
ky ústavu v Zálučí, nabídněte nám je. 
Vám jsou možná k nepotřebě, jinde 
mohou pomoci. Pomozme dětem 
z konce světa.

Milan Zborník

Když jsem dočetl Milanovo svědectví chyběla mi slova. Mlčky jsem 
hleděl do očí dětí z ústavu v Zálučí na Ukrajině a vzpomínal. Takové to 
snad u nás nebylo ani před patnácti lety? Přesto jsme tehdy čekali, že 
ti z té bohatší části Evropy, která prošla jiným vývojem než my, nám 
pomohou. A pomohli, někdy materiálně, někdy radou a my jsme jejich 
pomoc přijímali, někdy s poděkováním, někdy jako samozřejmost - 
vždyť jsou na to lépe než my, a pomáhat je lidské. A pak mě napadlo, 
jestli už nenadešla ta chvíle, kdy bychom měli pomáhat i my těm, kteří 
jsou na tom hůře než my a budou možná vděčni za pomoc, jako my 
před pár lety.
Jsme jako redakce připraveni pomoci, jak jen to bude možné. Stali 
jsme se mediálními partnery občanského sdružení, které zorgani-
zovalo dvě cesty na Ukrajinu do Zálučí a připravuje putovní výstavy 
fotografií, jejichž výtěžek bude určen na materiální vybavení ústavu 
v Zálučí. Jsme připraveni zorganizovat sbírku věcí, které klienti záluč-
ského ústavu potřebují, a vy je možná můžete postrádat. Jsme připra-
veni pomoci při organizaci případných odborných stáží pracovníků 
zálučského ústavu v ČR. JSTE PŘIPRAVENI  TAKÉ? Pokud ano napište, 
jak a čím můžete pomoci.

redakce@marcom-praha.cz
Další informace umístíme na http://rezidencnipece.marcom-praha.cz

První z plánovaných výstav fotografií začíná 10. 12. 2005 
v Dobřichovickém zámku. 

Výstava potvrvá zhruba měsíc. Srdečně Vás zveme.
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Ve dnech 22-24. září 2005 se ve slo-
vinské Lublani konal 9. EVROPSKÝ 
KONGRES E.D.E. European Associa-
tion for Directors of Residential Care 
Homes for the Elderly tyto kongresy 
pořádá každé dva roky. Oproti těm 
předešlým byl ten letošní uni-
kátní tím, že jej nepořádala jedi-
ná národní organizace. Záštitu 
sice převzala slovinská strana, 
v čele s panem Borisem Kopriv-
nikarem, o obsahovou stránku 
se však staral mezinárodní pří-
pravný výbor a Výkonná rada 
E.D.E. Byly složeny ze zástupců 
Slovinska, Německa, Francie, 
Holandska, Švýcarska a České 
republiky. 
Mít možnost podílet se na pří-
pravě takovéto mezinárodní 
akce znamená nejen spoustu 
práce, jednání a zodpovědnosti. Je 
to zejména veliká šance projít školu 
mezinárodních jednání, taktiky, di-
plomacie. Výhodou je, že spolupracu-
jete s lidmi, kteří hledají, „ jak udělat, 
zařídit, dosáhnout“, a ne s lidmi typu 
„proč nelze“.
Snažili jsme se pozvat osobnosti, 
které nám mohou přednést své myš-
lenky, ze kterých se může každý, kdo 
chce, poučit. Nebáli jsme se otevřít i 
tematiku tabuizovanou. Prof. Reimer 
Gronemeyer /Justus – Liebig – Uni-
versität Giessen, Německo/ hovořil o 
vážně míněných snahách některých 
politiků, kteří se snaží o prosazení nu-
cené eutanazie v 80 letech. Takovéto 
snahy ohrožují podstatu demokra-
tického státu. Je třeba o nich vědět, 
zaujmout vlastní názor a s takovým-
to extremismem razantně bojovat. 
Něco podobného zde již přece bylo… 
Paní Ute Wiegand z Belgie nás učila 
metodám lobbyingu. Jak informovat 
politiky EU a jak dosáhnout cílů, 
které máme před sebou. Prof. Dr. Ru-
dolf Bätscher ze Švýcarska hovořil o 
možnostech strategického plánování 

v sociálních zařízeních a cestách, jak 
pro naše klienty při sestavování těch-
to plánů získat co nejvíce. 
Velkým přínosem pro hodnocení 
kvality naší práce by měly být v krát-
ké budoucnosti výstupy z projektu 

E-Qualin®. Jedná se o vytvoření 
společného EVROPSKÉHO QM PŘÍ-
STUPU. /Mag. Adhelheid Brückmül-
ler, Institut zdravotnictví a služeb, 
Rakousko/.
Hovořilo se o cestě, jejímž prostřed-
nictvím zajistit finanční partnerství 
v zemích EU /Hans van Westen, ge-
nerální ředitel, Institute for Sponso-
ring and Fundraising, Holandsko/, 
o výpočetní technice v prostředí re-
zidenční péče /Prof. Dr. Črt Marinek, 
Institut rehabilitace, Slovinsko/, o 
nových cestách řešení konfliktů, dob-
rovolnictví.
Nechci zde předkládat dlouhý se-
znam řečníků. Obrovský přínos 
těchto kongresů vidím v čase, který 
je věnován kuloárovým jednáním. 
Zde má každý z účastníků možnost 
srovnávat své názory s lidmi z jiných 
zemí. Děje se tak velice ochotně, ote-
vřeně a korektně. Ostatně ke korekt-
nosti a otevřenosti se hlásíme také v 
dokumentu, který má být kodexem 
zodpovědnosti a etiky pro nás, ře-
ditele rezidenčních zařízení v EU. 
Vůli, podílet se na jeho dopracování, 

podepsali slavnostně poslední den 
jednání zástupci 15 zemí. 
Velký ohlas měla i možnost seznámit 
se s prací rezidenčních zařízení ve 
Slovinsku. Dík patří pěti domovům, 
které delegáty  kongresu přijaly. Po-

kud si někteří účastníci přáli 
seznámit se blíže s pořádající 
zemí, mohli si zaplatit výlet do 
přímořského střediska Porto-
rož, jeskyní Postojna Jama, na 
jezero Bled. Součástí oficiální-
ho programu bylo také přijetí 
starostkou Lublaně paní Dani-
cou Šimšič. 
Co se povedlo nám Čechům? 
Myslím, že toho bylo dost. Dva 
roky jsme se podíleli na přípravě 
kongresu, právě český zástupce 
zajistil jediného zlatého sponzo-
ra, což umožnilo snížit poplatky 

desítkám účastníků z nových zemí 
EU. Moderování závěrečného dne 
a slavnostního podepsání ETICKÉHO 
KODEXU bylo svěřeno také českému 
členu přípravného výboru. Podařilo 
se poprvé přeložit kongresové mate-
riály do češtiny, snížit o polovinu kon-
gresový poplatek pro naše delegáty 
a informovat české kolegyně a kolegy 
s velkým předstihem. A tak jsme mezi 
téměř čtyřmi stovkami delegátů 
z téměř 20 zemí světa našli i skupinu 
8 lidí z České republiky.
Další kongres se bude konat na pod-
zim roku 2007 v Berlíně. Tentokrát 
jsou naše ambice ještě vyšší. Bude 
to kongres SVĚTOVÝ. Proč vlastně 
ne? Vždyť na našich dosavadních 
kongresech potkáváme kolegy z USA, 
Austrálie, Kanady, Izraele, JAR…

Tak co říkáte, sejdeme se v Berlíně 
2007 na 10. KONGRESU E.D.E. ?

Pro další informace navštivte 
stránky E.D.E.:

http://www.ede-eu.org
-rr-

Co se povedlo
Čechům v E.D.E.

Mottem
kongresu bylo spojení dvou slov: ŘEDITEL 
– PROVAZOCHODEC. Snad každý z nás se 
někdy cítí jako na laně. Musíme zajistit 
chod zařízení, dodržování práv našich kli-
entů, zaměstnanců, vyhovět rodinám na-
šich klientů, zřizovatelům, chránit si naše 
rozhodovací pravomoci a nezapomínat na 
to, že i my, ředitelé máme svá práva.

Evropská asociace 
ředitelů rezidenčních 
zařízení pro seniory

Angele Bajoriene, Litva, 
Martin Dürrer, Česká republika, 
Katarina Primožič, Slovinsko

Prof. Dr. Reimer 
Gronemeyer, 
Německo 

ProvazochodecProf. Dr. Wilfried 
Schlüter, Německo, 
prezident E.D.E. 
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Západoevropští podnikatelé v ob-
lasti sociálních služeb objevili no-
vou mezeru na trhu, a sice Thajsko 
jako cílovou zemi pro jejich klienty. 
Samozřejmě, že nabídka v Thajsku 
nebude mít masový charakter. Ale 
pro lidi, kteří v průběhu svého života 
poznali  jiné kultury, kterým se tato 
nabídka zamlouvá a jejichž rodinní 
příslušníci tento krok podporují, je 
možnost prožít závěr svého života 
v Thajsku pozoruhodnou alterna-
tivou. V nabídce jsou přitom 2 typy 
služeb - ,,normální“ domovy důchod-
ců a dále instituce specializované na 
klienty s Alzheimerovou chorobou.
Vystěhování  do Thajska je poměrně 
jednoduché. Evropan či Evropanka 
musí být starší než 50 let a musí imig-
račním úřadům předložit kopii výpisu 
z bankovního účtu, na němž je částka 
(v přepočtu) minimálně 500.000 Kč 
nebo musí prokázat minimální mě-
síční příjem 40.000 Kč. (Tedy nic, co 
by splňovala většina našich důchod-
ců, ale co splní mnoho důchodců 
německých, švýcarských, britských 
nebo skandinávských.) Peníze nemu-
sí být převedeny do Thajska. Žádost 
musí být současně doložena zdra-
votním atestem. Povolení k pobytu je 
třeba každoročně obnovovat.
Nabídka má úspěch u lidí, kteří již 
Thajsko znají, koketují s myšlenkou 
na vystěhování do této země a sami 
by se k tomuto kroku neodvážili. Ne-
jde samozřejmě o domovy důchodců 
evropského stylu, většinou se jedná 
o bungalovy v krásném prostředí, 
stylově odpovídající místním staveb-
ním zvyklostem, Na západoevropské 
poměry jsou zde životní náklady níz-
ké, základní měsíční paušál za obydlí 
o velikosti 70 m2  je v přepočtu 
30.000 Kč včetně úklidu, praní prá-
dla, jídla a místní dopravy. Pokud 
klient vyžaduje ošetřovatelskou služ-
bu v rozsahu 1.5 hodiny denně, při-
platí si měsíčně 6.000 Kč, požaduje-li 
3 hodiny, je příplatek 12.000 Kč. Má-li 
dvojice důchod 1.600 Euro měsíčně, 

což je v západoevropském prostředí 
spíše pod průměrem, pak si může 
toto řešení s klidem dovolit. Zařízení 
obvykle zajišťují základní lékařskou 
péči. Zdravotní systém v Thajsku je 
velmi dobrý a kvalitou srovnatelný 
např. se Švýcarskem.
O vystěhování do Thajska stojí přede-
vším lidé, kteří nemají úzce propoje-
nou sociální síť, tj. ti, kteří nedispo-
nují okruhem příbuzných a známých,  
které by neradi opustili. Některé 
páry přitom přijíždějí do Thajska „na 
zkoušku“. Stráví zde několik měsíců, 

aby si ověřily, zda jim tento způsob 
dožití bude vyhovovat.
Druhým typem institucí jsou zařízení, 
která nabízejí péči o lidi s Alzheime-
rovou chorobou. Ta využívají toho, že 
k thajské kultuře patří úcta ke starým 
lidem a že thajské ošetřovatelky svoji 
práci vykonávají s láskou. Na každé-
ho klienta připadají 3 ošetřovatelky, 
které se u něho střídají v osmiho-
dinových směnách. Při předávání 
směny se hovoří o tom, kolik klient 
snědl a vypil, jaké měl zdravotní 
problémy a zda nedošlo k mimořád-
ným událostem. O průběhu směny 
je veden písemný protokol. Odpůrci  
thajských zařízení často poukazují 
na jazykové bariéry. Ale v pokročilém 
stádiu Alzheimerovy choroby jsou 
jazykové znalosti nevýznamné. Navíc 
ošetřovatelky rozumí jazyku těla. Spí 
se svými svěřenci ve stejné místnosti 
a svého chráněnce tak mohou dobře 

poznat. Thajky říkají, že vidí přání 
klientů v jejích očích. Jak známo, 
péče o dementní pacienty vyžaduje 
mnoho trpělivosti, zvláště když od-
mítají jíst a pít, popř. když se proje-
vují agresivně. A trpělivostí thajské 
ošetřovatelky přímo oplývají. Navíc je 
evropští odborníci školí, jak zacházet 
s lidmi postiženými Alzheimerovou 
chorobou. Thajské ošetřovatelsky ob-
vykle hovoří anglicky, ale v průběhu 
času zvládnou i jazyk svých svěřenců 
z jiných zemí, i když v pokročilých 
stádiích nemoci nedochází k žádné 

logické konverzaci, jde spíše o řečo-
vé střípky, které se v návaznosti na 
různé podněty – jako jsou např. ro-
dinné fotografie – vynořují z paměti 
klientů.
A jaké jsou ceny? Při krátkodobém 
pobytu do 1 měsíce je denní paušál 
2.480 Kč, pro dvě osoby 3.140 Kč. 
U dlouhodobých pobytů je denní pau-
šál 1.840 Kč, u dvou osob se zvyšuje 
na 3.010 Kč. Pokud není potřebná 
noční přítomnost ošetřovatelky, tarif 
se snižuje o 260 Kč. Ceny zahrnují 
snídani, ubytování a úklid.
Pro srovnání uvedeme ceny, které 
účtuje špičkové švýcarské zařízení 
Sonnweid  ve Wetzikonu, kde na 
1 klienta připadá 0,65 ošetřovatele. 
Pobyt člověka v pokročilém stádiu 
Alzheimerovy choroby stojí 5.480 Kč 
denně. Zdravotní pojišťovna z toho 
hradí 1.600 Kč denně.

země 
pro 
západo-
evropské 
důchodce?

Thajsko
Ing. Vladimír Hanzl
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Práce je v dnešní společnosti slovy 
britského sociologa Anthonyho Gid-
dense „klíčem k sebevědomí a život-
ním standardem“. Přístup k práci je 
velmi důležitý pro všechny členy spo-
lečnosti včetně klientů ústavů sociál-
ní péče. Práce podporuje jejich roli 
dospělého, rozvíjí jejich samostat-
nost. Pracovní uplatnění podporuje 
sebeúctu člověka, zvyšuje kontrolu 
nad vlastním životem, rozvíjí praktic-
ké dovednosti a přináší nové zájmy 
a společenské aktivity. Právo praco-
vat je základním lidským právem a 
práce má pro lidi s mentálním i jiným 
typem postižení stejný význam jako 
pro ostatní.
V současné době však mají ústavy 
sociální péče kromě pracovní reha-
bilitace, která má nesporně velký 
význam, málo praktických zkuše-
ností se zaměstnáním svých klientů 
v nějaké formě pracovně-právního 
vztahu. Situaci v oblasti pracovního 
uplatnění klientů ÚSP ve věku od 18 
let vystihuje následující graf z dotaz-
níkového šetření mezi ústavy středo-
českého kraje.
Reakcí na tuto situaci jsou „Vlaš-
tovky do ústavů“, což je zkrácený 
název  projektu Vytváření podmínek 
pro pracovní uplatnění/začlenění 
obyvatel ústavů sociální péče, jehož 
realizátorem je Česká unie pro pod-
porované zaměstnávání spolu s part-
nery o.s. Rytmus a Quip-Společnost 
pro změnu.
Smyslem projektu je posílit míru 
sociálního a pracovního začlenění 
klientů ústavní péče. Obsahem je 
analýza současných podmínek pro 
pracovní uplatnění obyvatel ústavů 
sociální péče, vytvoření praktických 
pomůcek pro pracovníky ústavů, 
kteří budou chtít ve větší míře pod-
porovat pracovní uplatnění klientů 
na otevřeném trhu práce, poskytnutí 
úvodního vyškolení pracovníkům 
ústavů a návrhy opatření, jejichž rea-
lizace povede k vyšší míře sociálního 
začlenění klientů ústavní péče do při-
rozeného pracovního prostředí.
Aktivity projektu směřují také k pro-
sazení změn vnějších podmínek, 
které omezují úlohu ústavů jako 
nástroje sociálního začlenění lidí se 
zdravotním postižením.
Výsledkem realizace projektu by 
mělo být zvýšení kvality služeb, které 
poskytují ústavy, zejména vyšší míra 
naplňování standardů, které se pří-
mo dotýkají sociálního začleňování.
V současné době mají realizátoři 
projektu zpracovanou analýzu práv-
ních norem dotýkajících se pracov-
ního uplatnění obyvatel ústavů, je 
vytvořena finální verze manuálu pro 
pracovníky ústavů, které předcházela 
řada odborných setkání realizátorů 
s vedoucími pracovníky ústavů soci-

VLAŠTOVKY 
do ústavů
Pracovní uplatnění klientů nad 18 let

ální péče, se zástupci z MPSV, zřizova-
telů ÚSP a soudů. V období červenec 
až září proběhly pilotní jednodenní 
semináře v pěti ÚSP a v současné 
době probíhají semináře v dalších 
přihlášených ÚSP v rámci celé ČR. 
Lektorské týmy tvoří vedoucí pracov-
níci ústavů sociální péče, právník, 
vedoucí pracovníci agentur podpo-
rovaného zaměstnávání, a odborníci 
s praxí v oblasti sociálních služeb 
a podporovaného zaměstnávání.
Na semináři se dozvíte více o právní 
úpravě, která se týká této problemati-
ky, zejména v oblasti: 

- způsobilosti 
k právním 
úkonům
- opatrovnictví 
invalidních 
důchodů
- pohybu obyvatel 
ústavu sociální 
péče mimo ústav
odpovědnosti 
ústavu
- zprostředkování 
zaměstnání 
pro zdravotně 
postižené osoby
- pracovní 
rehabilitace 
- zaměstnávání 
zdravotně 
postižených osob

Seznámíte se s 
úspěšnými příklady 
z praxe a dostanete 
manuál o pracov-
ním uplatnění kli-
entů ústavů sociální 
péče.
Smyslem tohoto 
příspěvku je oslovit 
další ústavy sociál-
ní péče a podpořit 
nebo probudit v 
nich zájem Vlaštov-
kám otevřít dveře. 

P R OJ EK T

V případě zájmu je možné se hlásit 
na další pokračování jednodenních 
seminářů, které budou probíhat od 
ledna do března 2006. Dotazy a při-
hlášky směřujte Mgr. Zuzaně Bajerové 
na emailovou adresu: zuzana.bajero-
va@unie-pz.cz.

(Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií a státním rozpočtem 
České republiky. Pozn. redakce)

Alena Schlegelová
Česká unie  pro podporované 

zaměstnávání

Rada pro rozvoj sociální práce zve 
na konferenci

Další vzdělávání 
sociálních pracovníků 

Konference se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2006 
v prostorách Národního centra ošetřovatelských 

a nelékařských zdravotnických oborů v Brně 
od 9.30 do 16.45 hodin. 

CÍL
Zpřehlednit aktuální situaci v oblasti dalšího 

vzdělávání sociálních pracovníků.

OBSAH
Zamyšlení nad smyslem a cílem dalšího 

vzdělávání, diskuse o místě a obsahu 
dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, 

o procesu jejich kvalifikační přípravy, informace 
o stavu legislativy, o kvalifikačních požadavcích 

na sociální pracovníky, o poskytovatelích 
dalšího vzdělávání a jejich nabídce.

Pokud máte zájem o účast na konferenci, obraťte se, 
prosím, na PhDr. Jarmilu Rollovou, 

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537/7, 
140 00, Praha 4, e-mail: rollova@eapraha.cz, 

kde získáte bližší informace o konferenci a přihlášku. 
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http: / / rezidencnipece.marcom-praha.cz

PRVNÍ 
STOVKA
V PETRUŠKOVĚ
Velmi často máme možnost číst v no-
vinách titulky, že se díky pokrokům 
dnešní medicíny stále zvyšuje věkový 
průměr obyvatelstva i v České re-
publice. A proto nám přijde již zcela 
běžné potkávat při procházkách po 
horách sedmdesátileté aktivní senio-
ry  či vidět před obrazovkou monito-
ru osmdesátiletou babičku, jak píše 
email své vnučce do Anglie. Toto je 
novodobý obrázek dnešní seniorské 
populace. Ale dožít se sta let ve vese-
lé a upovídané náladě, tak to si jistě 
zaslouží neskonalý obdiv, ale i dojme 
k nějaké té uroněné slzičce. Příleži-
tost oslavit stoleté životní jubileum 
měli možnost klienti, zaměstnanci a 
hosté v Domově důchodců na Petruš-
kové ulici v Ostravě  - Zábřehu. Jubi-
lantkou byla paní Barbora Čechová, 
která v domově žije už pátým rokem. 
Bc. Dita Buryová, soc. pracovnice

DD Petruškova, Ostrava - Zábřeh

Děkujeme za Vaše příspěvky. Omlouváme se autorům za jejich zkrácení, ke kterému nás 
dohnal nedostatek místa. V plném znění jsou umístěny na našich webových stránkách. 

http://rezidencnipece.marcom-praha.cz

ŽIVÝ BETLÉM,
INSPIRACE

NA VÁNOCE
Protože se opět blíží Vánoce, přiná-
šíme Vám zajímavý námět, jak učinit 
ty letošní Vánoce krásnými a jedineč-
nými. Na pravidelných adventních 
setkáních se zrodil nápad nazkoušet 
a zahrát biblický příběh o narození 
Ježíše Krista. Předlohou nám byla  
vánoční scénka se zpěvy podle 
evangelia sv. Lukáše. Pustili jsme 
se s nadšením do díla. Ti, co mají 
šikovné ruce, šili kostýmy a vyráběli 
kulisy. Ženský pěvecký sbor domova 
a místní ochotníci pilně zkoušeli, aby 
se jim představení povedlo. A skuteč-
ně tomu tak bylo. Živý Betlém se stal 
nádherným vánočním dárkem pro 
ostatní obyvatele domova. 

Věra Berková, DiS 
DD Kyjov

HAŠLERKY  
NA PALATĚ
Hašlerky, někdy se tak říkalo písnič-
kám Karla Hašlera. Ale je to název 
větrových bonbonů proti kašli a chra-
potu, které vyráběl za první republiky 
podnikavý pan Lhotský. Jednou, 
kolem roku 1933, když byl Hašler 
nachlazený a stěží mluvil, objevil se 
u něj podnikatel Lhotský a nabídnul 
mu své větrové bonbony. Ty že mu 
určitě pomohou a za pár dnů nebude 

o chrapotu nic vědět. Hašler ty tmavé 
aromatické bonbonky ochutnal a po-
děkoval dárci za snahu pomoci. Ale 
pan Lhotský přišel s návrhem, aby se 
ta lidová medicína pojmenovala po 
známém písničkáři, totiž „Hašlerky“. 
To Karla Hašlera zarazilo a namítal: 
„Přece se nenechám od všech olizo-
vat.“ A s návrhem nesouhlasil. Ale 
pan Lhotský věděl, jak na to: „Pane 
Hašlere, jsme oba podnikatelé, já 
přece nechci váš souhlas zadarmo“ a 
na papír mu napsal částku, která byla 
zajímavá i pro odmítajícího Hašlera. 
Dohoda byla uzavřena a slavná éra 
Hašlerek začala. Je neuvěřitelné, že 
se vyrábějí dodnes, tedy po dobu se-
dmdesáti let.
V našem Domově pro zrakově posti-
žené Palata jsme měli třídílný pořad 
z písniček Karla Hašlera spolu s prů-
vodním slovem hudebního experta 
Otakara Nováka. Zájem o tento po-
řad byl mimořádný. Před závěrečnou 
částí byly přečteny moje veršíky na 
Hašlerovu počest. 

Závěrečný verš autorovy básně
Dobili jsme u sluchadel baterky*),
cucáme Hašlerky
a je nám blaze
v romantické, stověžaté,
památkami vrchovaté,
písničkářské, Hašlerově Praze.

Čestmír Vidman, 
obyvatel domova Palata

*) velká část obyvatel používá při kultur-
ních produkcích bezdrátová sluchadla 
dodaná fa. Panter s.r.o. – pozn. redakce

MARTINSKÉ
KROJOVANÉ
HODY
V DOMOVĚ
DŮCHODCŮ
Každoročně v listopadu se všichni 
milovníci folklóru z Kyjova těší na 
Martinské krojované hody. Protože v 
Domově důchodců v Kyjově žije mno-
ho obyvatel z Kyjova a širokého okolí, 
kteří mají k folklóru a nádherným 
kyjovským krojům hluboký vztah, 
rozhodlo se několik nadšenců z řad 
zaměstnanců domova uspořádat ta-
kové malé krojované hody s ukázkou 
tradičních hodových zvyků přímo v 
domově. 
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V hodový den se početná chasa ustrojila do nažeh-
lených krojů a slavnostně požádala vedení domova 
o povolení hodů. Když bylo hodové veselí povoleno, 
šel stárek ke stárce pro věnec. Samozřejmě nechy-
bělo ani tzv. zatahování do vínku, kdy krojovaní 
roztančili celý sál. 
Nálada byla výborná, tančilo se, zpívalo a nechyběly 
ani hodové koláčky a dobré moravské vínko. Všem, 
kteří přijít nemohli, zazpívala hodová chasa přímo 
na pokojích.

Věra Berková, DiS
sociální pracovnice DD Kyjov

NENÍ KALENDÁŘ 
JAKO KALENDÁŘ
Na sklonku letošního léta se zrodil společný projekt 
ostravského Ústavu sociální péče pro mentálně po-
stižené a akciové společnosti Vesuvius Slavia, jehož 
cílem bylo vydání kalendáře na rok 2006, sestave-
ného z výtvarných prací klientů ÚSP v Ostravě.  Tyto 
práce vznikaly během letošního roku v Kreativním 
ateliéru ÚSP a řadu z nich mohli obdivovat v uplynu-
lých měsících návštěvníci výstav v ostravské Galerii 
Ametyst, v Senátu Parlamentu ČR v Praze a nejno-
věji také v Komorní scéně Aréna v Ostravě. Díky 
pochopení několika desítek ostravských i mimo-
ostravských firem se podařilo získat ve prospěch 
fyzicky i mentálně postižených klientů ostravského 
Ústavu sociální péče pro mentálně postižené část-
ku dosahující téměř 52 tisíc korun.   

Bohdana Rywiková
ÚSP Ostrava - Muglinov

Senátoři Ivan Adamec (zleva) a Milan Balabán 
při prohlídce vystavené kolekce obrazů
klientů ÚSP v Ostravě

Akční cena pro Vás:

945 Kč 

Původní cena pro Vás:

2630 Kč 

Akční 
nabídka 
pro čtenáře 
Rezidenční
péče:

Správná výrobní akce a kontrolní 
systémy ve stravovacích službách

Tato publikace je užitečným pomocníkem při pochopení principů 
správné hygienické a výrobní praxe a při zavádění systémů HACCP. 
Publikaci dodáváme včetně aktuální legislativy (zákon č. 274/2003 
Sb. a vyhláška č. 137/2004 Sb.) a CD, ze kterého si můžete dotiskovat 
formuláře do záznamové části publikace.

Objednávky zasílejte se zřetelně vyznačeným kódem 

SVP 06 Rezidenční péče 09

poštou: HASAP GASTRO Consulting s.r.o., Durychova 1001, 
142 01 Praha 4 – Lhotka

faxem: 261 220 498
e-mailem: hasap@hasap.cz

VYZNAČTE KÓD PRO ZÍSKÁNÍ SLEVY !

Kontakt pro další informace: 261 220 532
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...1) k řešení sporu u podávání 
léků z dávkovačů v domově dů-
chodců. Spor vedeme o to, zda 
léky ze zásobníku, nachystané 
zdravotní sestrou, může podat kli-
entovi k užití:
- pracovník sociální péče 
- zdravotní sestra, která si je sama 
do zásobníků nenachystala nebo
- pouze zdravotní sestra, která si 
léky do zásobníku  sama nachys-
tala a ta si též za tuto činnost nese 
plnou zodpovědnost.

...2) zda je pracovník, který prová-
dí níže uvedené činnosti, zařazen 
správně jako pracovník sociální 
péče? Nebo by měl být zařazen 
podle Vyhlášky 424/2004 Sb., kte-
rou se stanoví činnosti zdravotnic-
kých pracovníků a jiných odbor-
ných pracovníků, jako ošetřovatel 
nebo sanitář?
Podílí se na poskytování základní 
ošetřovatelské péče a specializo-
vané ošetřovatelské péče v rámci 
ošetřovatelského procesu. Přitom 
zejména
- provádí hygienickou péči u pa-
cientů, včetně základní prevence 
proleženin a úpravy lůžka
- dováží a pomáhá při podávání 
stravy, pomáhá při jídle ležícím 
nebo nepohyblivým klientům, po-
případě je krmí
- pečuje o vyprazdňování
- doprovází klienty na odborná vy-
šetření a ošetření
- pečuje o úpravu a hygienu pro-
středí klientů
- provádí nebo se podílí na úpravě 
těla zemřelého a odváží je
- manipuluje s prádlem, včetně 
desinfekce a transportu
- provádí technické manipulace s 
lůžkem klientů a jeho mechanic-
kou očistu, desinfekci a úpravu
- měří tělesnou teplotu a hmot-
nost
- pomáha při ergoterapii
Za vaše stanovisko děkuji.

Olga Vrátníková, vrchní sestra
Sociální služby Vsetín, 

DD Podlesí

ODPOVÍDÁ 
BC. IVA MERHAUTOVÁ, 
ŘEDITELKA STUDENTSKÉHO 
ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA 
PRAHA

1. K otázce podávání léků z dáv-
kovačů:

V domovech důchodců se dle platné 
legislativy poskytuje zdravotní péče, 
součástí zdravotní péče je péče ošet-
řovatelská. Zdravotní péči, tedy i ošet-

řovatelskou, poskytují zdravotničtí 
pracovníci, kteří získali způsobilost 
k výkonu povolání zdravotnického 
pracovníka. Těmi, kteří mohou získat 
odbornou způsobilost, jsou lékaři, 
všeobecné sestry, zdravotničtí asis-
tenti, ale i sanitáři a mnoho dalších 
zdravotnických nelékařských profesí. 
Činnosti, které mohou tito pracovníci 
nelékaři vykonávat, jsou stanoveny 
vyhláškou MZ ČR č. 424/2004 Sb., 
kterou se stanoví činnosti zdravotnic-
kých pracovníků a jiných odborných 
pracovníků. Z textu uvedené vyhláš-
ky vyplývá, že podávání léčivých pří-
pravků je činnost, kterou vykonává 
všeobecná sestra bez odborného 
dohledu. Pod jejím dohledem mohou 
podávat léky ti pracovníci, kteří spl-
ňují odbornou způsobilost k zařazení 
do kategorie zdravotnický asistent. 
Léčivé přípravky by tedy měl, v sou-
ladu s touto vyhláškou, podávat sa-
mostatně pouze pracovník způsobilý 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu.

Jinou otázkou je příprava léků do 
dávkovačů. Zákony se nezabývají 
takovými podrobnostmi, jako je tech-
nika a způsob provedení jednotlivých 
zdravotních nebo ošetřovatelských 
výkonů. Je to spíše otázka standar-
dizace postupů na národní úrovni, 
pokud takový standard není, tak na 
úrovni jednotlivých zařízení. Zdravot-
nické školy učí, že je zapotřebí léčivé 
přípravky podávat bezpečným způso-
bem. Tedy takovým způsobem, aby  
nedošlo k ublížení na zdraví nebo 
nedošlo k zanedbání zdravotní péče. 
Je otázkou, zda je možné v případě, 
že léky do zásobníku nachystá jiný 
pracovník a jiný je podává, vyloučit 
případnou záměnu léků a tím zcela 
vyloučit i možnost ublížení na zdraví 
obyvatel, kterým jsou léky podávány. 
Domnívám se, že nejvíce bezpečným 
způsobem podávání léčivých příprav-
ků je příprava léků zdravotní sestrou, 
která také léky sama podává, a která 
zná jejich kontraindikace a interak-
ce, a která může včasně reagovat na 
změnu zdravotního stavu obyvatele 
a zabránit tak případným komplika-
cím.

2. K zařazování pracovníků sociál-
ní péče:

Pokud je zaměstnanec zařazen jako 
pracovník sociální péče a je pově-
řován  činnostmi, které spadají do 
kompetence pracovníků, kteří získali 
způsobilost k  výkonu zdravotnického 
povolání, je tak zjevně pověřován v 
rozporu s příslušnými právními před-
pisy (zákon č. 96/2004 a vyhláška MZ 
ČR 424/2004).

Prosím o stanovisko 
odborníka...

Divadelní 
festival 

seniorů
Nedávno se vrátila moje přítelkyně, 
herečka, mladá herečka, Klára Issová, 
z Paříže a předala mi tento zážitek, tuto 
zkušenost. Procházela se Paříží, krás-
nou Paříží, a obdivovala kromě paměti-
hodností, lidí, vůní, atmosféry a obřích 
palačinek též výlohy obchodů, když tu 
narazila na jeden a řadu dalších, kde 
za výlohou seděli staří lidé a pracovali 
– dělali keramiku, různé rukodělné 
práce – a ona (Klára) nechápala, co to 
je za obchod. Až zvedla oči a zjistila, že 
jde o dílny, veřejné pro seniory, kam 
může každý přijít a „pracovat“. 
Mě zaujalo to, že vše se děje na očích 
lidí, za výlohou, veřejně. 
A proč ne?!
Již třetím rokem vedu divadelní krou-
žek při Domově důchodců a napadlo 
mne, že moji herci též mají na to, uká-
zat svou práci veřejně – být na očích 
všem, koho zajímáme. A mé myšlenky 
letěly dále – co hrát v jiných domovech 
důchodců? A to bylo ještě málo, co 
udělat festival – divadelní festival? Ne, 
ještě málo – uděláme si krásný víkend, 
něco jako „mezi ploty“ a ukážeme 
všem, že ještě nepatříme do „starého 
železa“.
HURÁ!!!
A je to na světě.

Jitka Sedláčková

Provozujete ve Vašem zařízení teatro-
terapii? Nebo si jen tak hrajete pro 
radost? Máte chuť se přidat k Jitce 
Sedláčkové a taky „vstoupit do výlo-
hy“? Nebo máte zájem vidět vystoupe-
ní jiných divadelníků a pozvete je do 
svého zařízení? Pojďte se podílet na 
zrodu divadelního festivalu seniorů. 
Napište nám o svém souboru a o tom, 
co hrajete. Nejdříve chceme získat pře-
hled o tom, kolik divadelních souborů 
v zařízeních pracuje. Pak domyslíme 
celý projekt a Rezidenční péče ho bude 
organizačně zajišťovat a informovat o 
jeho průběhu. 
Takže: SENIOŘI SOBĚ !

(Kontakty jsou uvedeny v tiráži)
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V pátek 21. 10. 2005 pořádala holandská 
společnost NUTRICIA v Michnově paláci 
na Malé Straně (Tyršův dům) odbornou 
konferenci s mezinárodní účastí na téma 
„Hojení proleženin zevnitř“.  
O zcela nové dimenzi péče o dekubity 
přednášeli na konferenci naši i zahraniční 
přední odborníci. O konferenci byl mezi lé-
kařskou veřejností nebývalý zájem - sešlo 
se na ní více než 140 lékařů, zdravotních 
sester, nutričních terapeutů a odborníků 
na výživu. 
Proleženiny – dekubity jsou definovány 
jako ohraničené odumření tkáně s ná-
slednou nekrózou tkáně a představují 
jednu z nejčastějších a současně nejpro-
blematičtějších komplikací u dlouhodobě 
nemocných pacientů a pacientů s omeze-
nou pohyblivostí.  Ze  zahraničních statis-
tik vyplývá, že až 36 % ležících pacientů 
trpí bolestivými proleženinami. Hlavními 
rizikovými faktory vzniku proleženin jsou 
dlouhodobý tlak na určité partie těla, tře-
ní, imobilita, inkontinence a v neposlední 
řadě i podvýživa. 
Jejich léčení je mimořádně obtížné a 

namáhavé jak pro pacienta samotného, 
tak i pro ošetřující personál. Finanční 
stránka léčení dekubitů také není zane-
dbatelná. 
Společnost Nutricia vnesla do této pro-
blematiky zásadní změnu a zcela nový 
přístup. Na odborné konferenci předsta-
vila přípravky Cubitan a Cubison, které 
významným způsobem přispívají k hoje-
ní proleženin zevnitř. Přitom je i nadále 
respektována nutnost multifaktoriálního 
přístupu při léčbě proleženin. 
V zahraničí již mají dlouholeté zkušenosti 
s použitím výživových přípravků u de-
kubitů. V Čechách již byly na vybraných 
nemocničních pracovištích získány první 
pozitivní výsledky. 
V čem spočívá hlavní přínos přípravků 
Cubitan a Cubison pro léčbu dekubitů? 
Přípravky mají vysoký obsah energie, bíl-
kovin, argininu a dalších mikronutrietů, 
které jsou potřebné k optimalizaci proce-
su hojení proleženin. Přípravky Cubitan a 
Cubison jsou od října k dispozici i českým 
pacientům. Přípravky lze hradit z veřejné-
ho zdravotního pojištění.

Ústav sociální péče pro tělesně 
postižené v Hrabyni patří mezi nej-
větší a nejznámější zařízení tohoto 
typu v České republice. Již v roce 
1973 se sem začali stěhovat první 
tělesně postižení obyvatelé, aby tu 
našli nový domov. ÚSP poskytuje 
komplexní zdravotní a ošetřovatel-
skou péči dospělým občanům se 
závažným vrozeným nebo získaným 
postižením (např. poúrazovou pa-
raplegií, tetraplegií, roztroušenou 
sklerózou, stavy po cévních mozko-
vých příhodách, progresivní svalo-
vou dystrofií apod.).

V ÚSP bydlí 170 obyvatel. Jejich zdravot-
ní stav již většinou nelze příliš ovlivnit 
léčbou, jen pouze částečně rehabilitací. 
Protože se v drtivé většině jedná o imo-
bilní osoby, je u nich i větší riziko tvorby 
dekubitů, jejichž problematiku řeší ústav 
s kolísající úspěšností již řadu let. Dobu 
léčení dekubitů ovlivňuje několik základ-
ních faktorů :
1) Lokalizace dekubitu -  za nejzávažnější 
považujeme dekubity v oblasti kosti křížo-
vé a hrbolů kostí sedacích (u inkontinent-
ních pacientů navíc přibývá nebezpečí 
infekce exkrementy).
2) Stupeň dekubitu – nejdelší dobu léčení 
vyžadují zpravidla dekubity 3. a 4. stupně, 
tzn. nekróza, dekubitální vřed s rozbřed-
lými okraji a destrukce všech tkáňových 
vrstev.
3) Prevence vzniku dekubitu – je třeba 
dbát na základní polohovací a hygienické 
návyky a celkovou životosprávu.
V únoru r.2005 jsme v našem ústavu vedle 
klasických postupů léčení dekubitů začali 
používat magnetoterapeutický přístroj 
BEMER 3000 – konkrétně magnetickou 
podložku, intenzivní aplikátor a světel-
nou lampu.
Již během prvních týdnů jsme při pou-
žití přístroje BEMER 3000 v kombinaci 
s intenzivním aplikátorem a světelnou 
lampou zaznamenali výrazné zlepšení. 
Konkrétně u pacientky s dg. paraplegie s 
dekubitem 3.stupně o velikosti cca 10 cm 
v oblasti kosti sedací, přetrvávajícím zhru-
ba 2 roky s takřka bezvýslednou léčbou 
(viz. obrázek)

Aplikace BEMER 3000 byla započata v 
únoru 2005 s četností  2 x denně a již po 3 
týdnech došlo k zacelování („zatahování“) 
okrajových oblastí dekubitu.

Péče o proleženiny 
dostává novou dimenzi

Vliv kombinované magnetoterapie BEMER 3000 
a světelné lampy na dekubity u imobilních pacientů 
– obyvatel ÚSP HRABYNĚ                          Bc. Petra Kutálková, MUDr. Vladimír Plaček

Po 7 týdnech léčby je vidět znatelný po-
krok ve formě zmenšování celkové plochy 
dekubitu.

Po 16 týdnech aplikace BEMER 3000 je 
dekubit ze 60 % zhojen.

U dekubitů 1. a 2. stupně a podobných 
menších kožních defektů byly po 2 až 3 
dnech výsledky léčby znatelné a do týdne 
došlo k celkovému zhojení.
Jako příklad uvádíme muže ve věku 52 let 
Dg. tetraplegie s povrchovým dekubitem v 
oblasti obratlových trnů (viz. obrázek). 

Po pravidelné aplikaci trvající 4 týdny je 
dekubit zcela zhojen.

Během aplikace přístroje BEMER 3000 v 
ÚSP Hrabyně i přes počáteční nedůvěru 
postupně vzrostl zájem pacientů o tuto 
léčebnou metodu. S jeho pomocí jsme 
výrazně zefektivnili předtím dlouhodobě 
problematickou léčbu dekubitů a sou-
časně zkvalitnili péči o naše pacienty i v 
jiných směrech (při aplikaci intenzivního 
aplikátoru na bolestivá ramena a bolesti-
vé úpony krčních svalů bylo zaznamenáno 
výrazné zmírnění bolesti ; a to již při první 
aplikaci).

V poslední době jsme zaznamenali zvýše-
ný zájem o aplikaci přístroje BEMER 3000 
v kombinaci se světelnou terapií ze strany 
pacientů s různými zdravotními problémy, 
jako např. svalové kontraktury, zatvrdliny 
v jizvách, artrózy apod. Jsme přesvědčeni, 
že postupem času dosáhneme širšího 
využití přístroje BEMER 3000 a budeme 
moci plně ocenit jeho dle našeho názoru 
již tak velké možnosti.

Léčba BEMER 3000 se významným 
způsobem podílí i na zlepšení psychic-
kého stavu pacientů, kteří s jejími po-
zitivními výsledky získávají motivaci 
do dalšího života.



Nová dimenze
v léčbě dekubitů

Dekubity představují ve zdravotnictví velmi zá-
važný, častý a fi nančně náročný problém.

Dekubitus je defi nován jako lokalizovaná plocha 
poškození kůže, popř. tkáně vznikající v důsledku 
působení lokálního tlaku, střižných sil či tření nebo 
kombinací výše uvedených faktorů, které vedou 
ke komprimaci drobných cév a k následné hypoxii 
a ischemii tkáně. Předpokládá se ovšem, že exis-
tuje také přímá kauzální souvislost mezi výživou 
a vznikem proleženin.1 

Hojení dekubitů je velmi složitý komplexní pro-
ces, který probíhá na buněčné a molekulární úrov-
ni a je ovlivňován celou řadou endogenních a exo-
genních faktorů. Chronická rána zvyšuje nároky 
organismu na energii i na celou řadu specifi ckých 
nutrientů, které pacient s dekubitem ve zvýšené 
míře ztrácí a spotřebovává. Nutriční stav pacienta 
a adekvátní nutriční podpora hrají klíčovou roli 
v hojivém procesu. 

Z multicentrické studie španělských autorů vy-
plývá, že nutriční intervence ve formě perorálního 
přípravku s vysokým obsahem bílkovin, oboha-
ceného argininem, zinkem, vitaminy C a E vedla 
k signifi kantnímu zmenšení plochy proleženin a ke 
zlepšení jejich stavu.2 

Novou dimenzi v léčbě dekubitů představují 
z tohoto pohledu specializované přípravky Cu-
bitan a Cubison, které uvádí do české klinické 
praxe společnost Nutricia. Cubitan a Cubison 
obsahují všechny specifi cké nutrien ty potřebné 
pro optimalizaci hojení dekubitů a představují cí-
lenou nutriční intervenci pro pacienty s dekubity. 
Pozitivní vliv přípravků na hojení dekubitů dokla-
dují jak zahraniční studie, tak i první zkušenosti 
z předních českých odborných pracoviš�, které 
byly prezentovány na odborné konferenci „Hojení 
proleženin zevnitř“ pořádané společností Nutricia 
21. října 2005 v Praze.

Přípravky Cubitan a Cubison jsou v distribuční 
síti lékáren od října letošního roku. Přípravky lze 
hradit z veřejného zdravotního pojištění.

                   MUDr. Přemysl Škaloud
Nutricia Clinical

Literatura:
1. EPUAP Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and 

Treatment (Nov 2003)

2. Soriano et al.: The effectiveness of nutritional supplementation in the 
healing of pressure ulcers. Journal of Wound Care, 2004, Vol. 13(8), 
pp. 319–23

Hojení proleženin 
zevnitř

36%

NOVINKA

V současné době můžete ještě využít mimořádnou zaváděcí nabídku na 
přípravky Cubitan a Cubison!

Mám zájem o zaváděcí nabídku přípravků Cubitan a Cubison a dárek ZDARMA. 

Jméno: ...........................................................................................................

Adresa pracoviště: .........................................................................................

.......................................................... Tel.: .....................................................

Ústřižek zašlete na adresu:
Nutricia, a. s., Na Pankráci 30, 140 21 Praha 4,
nebo e-mail: informace@prague.nutricia.com
Můžete též využít infolinku 800 110 000 pondělí–pátek 8.30–16.00 hodin

✁

UPOZORNĚNÍ!

• Až 36 % ležících pacientů trpí 
bolestivou a vysilující zdravotní 
komplikací – proleženinami.1

• obsahují všechny specifi cké nutrienty potřebné pro 
optimalizaci hojení (dle doporučení EPUAP)2

• způsob podávání lze jednoduše zvolit dle potřeb pacienta 
(sipping, sondová výživa)

• už po 3 týdnech podávání Cubitanu došlo k redukci nekrotické 
tkáně o 76 % a ke snížení počtu infi kovaných ran o 66 %3

1. M. Clark. Pressure ulcers: epidemiology and costs. ESPEN Congress, 2005.
2. EPUAP Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and Treatment (Nov 2003).
3. Soriano et al. The effectiveness of nutritional supplementation in the healing of pressure ulcers. Journal
 of Wound Care. 2004 Vol 13(8) pp. 319-23.

Cubitan a Cubison - jediné přípravky 
na hojení proleženin zevnitř
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Ministerstvo zdraví a sociál-
ní péče Spolkové republiky 
Německo zadalo v roce 2004 
expertízu na téma „Obyva-
telé domovů sociální péče 
s psychickými poruchami.“ 
Expertíza má 426 stran a na 
jejím zpracování se podílela 
řada významných odborníků. 
Expertízu publikovalo kura-
torium Deutsche Altershilfe.  
Jednou ze součástí expertizy 
byl i výzkum realizovaný v 37 
zařízeních sociální péče s více 
než 4000 klienty v šesti regi-
onech SRN. V rámci výzkumu 
byli dotazování manažeři a 
klienti domovů na základě 
standardizovaných dotazní-
ků. Téměř polovina klientů 
byla prohlédnuta psychiatry.
Úplné psychiatrické vyšetření 
podle mezinárodní statistické 
klasifikace nemocí proběhlo v 
10 domovech s více než 1120 
obyvateli. 65 % klientů bylo 
přitom diagnostikováno jako 
psychicky nemocní. V rámci 
skupiny psychicky nemoc-
ných  trpělo 69,3 % organic-
kými psychickými poruchami 
( např. Alzheimerova choroba 
27 %, vaskulární demence 19 
% ) a 20,7 % mělo jiná psychic-
ká onemocnění.
Výzkum ukázal, že počet one-
mocnění spojených s demencí 
vzrůstá s věkem. Tak např. ve 
skupině mužů ve věku 60 – 64 
let trpělo demencí 42 % klien-
tů a ve věkové skupině nad 
90 let to bylo již 79 %. Naproti 
tomu s věkem klesá procento 
jiných psychických poruch 
– např. u schizofrenie z téměř 
40 % (věk 60 – 64 let) na nece-
lých 5 % (věk nad 90 let).
Z celkového počtu všech psy-
chicky nemocných mělo 23 % 
dvě až tři psychiatrické dia-
gnózy. Na prvém místě jsou 
to organická onemocnění, 
na druhém afektivní poruchy 
a na třetím různé typy mánií. 
73 % klientů mělo vedle psy-
chických poruch také přinej-
menším jedno somatické one-
mocnění. Nejčastějšími so-
matickými nemocemi byly sr-
deční nedostatečnost (33 %), 
vysoký krevní tlak (24%), di-
abetes mellitus (18 %), moz-
ková mrtvice (12 %) a artróza 
(10 %). Výzkum potvrdil silnou 
korelaci mezi somatickými a 
psychickými poruchami. Ve 
skupině klientů nad 70 let 
trpících depresemi má 37 % 

více chorob a 29 % je postiže-
no demencí.
Terapie klientů je velice růz-
norodá. Sahá od nabídky spo-
lečenské zábavy před ergote-
rapii a gymnastiku až po říze-
né rekreační aktivity. V 90 % 
domovů realizují paměťový 
trénink, v 71 % orientační 
trénink. 61 % domovů má spe-
ciální skupiny pro dementní 
klienty, 45 % zajišťuje bazál-
ní stimulaci a 41 % validaci. 
Všechny domovy spolupracují 
s gerontopsychiatry či s psy-
chiatry, kteří mají gerontolo-
gickou atestaci.
Součástí výzkumu bylo i sle-
dování rozsahu lékařské péče. 
Zevrubnou informaci o její 
úrovni přitom poskytlo 26 za-
řízení. 11 z nich spolupracuje 
s méně než 5 lékaři, 15 ústavů 
až s 29 lékaři. Počet lékařů 
souvisí s velikostí domova. 
Klienti mají svobodnou volbu 
lékaře, což ovšem mnohdy vy-
volává organizační potíže.
Podrobnější údaje o svých 
aktivitách v domovech sociál-
ní péče poskytlo pouze 27 % 
lékařů. 69,3 % dotazovaných 
„ústavních či domácích“ lé-
kařů chodí do „svého“ ústavu 
sociální péče jednou týdně, 
20 % jednou za 14 dní a 10,7 % 
podle potřeby.
Ve skupině odborných lékařů 
asi 10 % provádí vizitu jednou 
týdně, 61 % čtrnáctidenně, 7 % 
jednou měsíčně a 22 % podle 
potřeby.
U 75 % obyvatel domovů so-
ciální péče existuje právní 
opatrovnictví (poručnictví) 
nebo právoplatná plná moc. 
Asi u 60 % klientů této skupi-
ny se opatrovnictví vztahuje 
na všechny oblasti (finance, 
zdraví, opatření omezující 
osobní svobodu, otevírání 
pošty). Větší zařízení (nad 200 
míst) obvykle mají větší pro-
cento právního opatrovnictví 
(82,3 %), než domovy malé 
(pod 50 míst, 70,6 %). V 69 % 
případů převzali opatrovnictví 
rodinní příslušníci, v 31 % byli 
použiti profesionální opatrov-
níci. Mezi jednotlivými spol-
kovými zeměmi přitom v této 
oblasti existují velké rozdíly.

Další informace k problema-
tice psychicky nemocných v 
ústavech sociální péče SRN 
lze nalézt na internetu na ad-
rese www.kda.de

Výzkum psychicky 
nemocných 
v domovech sociální 
péče v SRN

Ing. Vladimír Hanzl

Redakční informace:
Vážení čtenáři,
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaše do-
pisy, maily i telefonáty, jsou pro nás velmi 
důležitou zpětnou vazbou.
Z některých Vašich reakcí vyplynulo, že jeden 
výtisk časopisu Vám pro celé zařízení nestačí, 
a že máte zájem jich dostávat víc. Což nás sa-
mozřejmě velmi těší! Chceme Vám tedy nabíd-
nout možnost objednat si libovolný počet kusů,  
a to jen za výrobní cenu časopisu a poštovné.
Pokud vyplníte níže umístěnou objednávku, 
zašleme vám nejdříve smluvní podmínky a fak-
turu a po jejím uhrazení začnete od roku 2006 
dostávat objednaný počet čísel.
Jeden výtisk Vám samozřejmě budeme zasí-
lat zdarma i nadále!

Pokud vyplníte následující objednávku, 
zašlete ji nejpozději do 31. 1. 2006 
poštou:  Marcom, spol. s. r. o. 
 K Botiči 2, 101 00 Praha 10
faxem:  271 748 312, 271 747 313
e-mailem:  info@marcom-praha.cz 

Objednávka časopisu Rezidenční péče 
pro rok 2006

Rezidenční péče vychází 4x ročně. 
Objednávám navíc k časopisu Rezidenční péče, který 
dostávám čtvrtletně v počtu 1 ks zdarma:

počet ks  to je cena  roční objednávám 
navíc ročně za kus platba (zaškrtněte x)

 1 ks 4 ks  60 Kč 240,- Kč  

 2 ks 8 ks 50 Kč 400,- Kč 

 3 ks 12 ks 40 Kč 480,- Kč 

 4 ks 16 ks 30 Kč  480,- Kč 

 ... ks …… 25 Kč …… Kč 

Vyplňte prosím adresu, 
kam Vám máme časopis/y zasílat:

jméno a příjmení 

název zařízení  

ulice                                                 

město/obec                                                 PSČ

kontaktní osoba

tel.:

e-mail:

Zde vyplňte laskavě fakturační adresu:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

IĆO                                          DIČ

bankovní spojení

podpis:      

 
                          razítko



Investujte 
do budoucnosti

NEREZOVÁ 
ZAŘÍZENÍ
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