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I u nás nastává trend, podobný západní Ev-
ropě: postarat se o své seniory doma. Bo-
hulibá myšlenka, preferující potřeby neso-

běstačného seniora, jeho klid a užívání si péče 
v prostředí, na které je zvyklý, od osob, které 
zná.  V praxi jsou k tomuto řešení někteří naši 
občané, pečující o seniora, spíše donuceni, než 
aby si to zvolili sami. Umístit seniora do odpo-
vídajícího pobytového zařízení je velmi obtížné, 
a obstarat mu terénní služby jakbysmet. V oka-
mžiku, kdy vám z nemocnice zavolají „přijeďte 
si pro maminku/tatínka“ můžete volit z několika 
možností.
LDN – počet míst trvale klesá jak v LDN, tak 
v dlouhodobé lůžkové péči. Když máte štěstí, se-
ženete místo do 50 km od místa bydliště. A kva-
lita péče v LDN? Seznamte se zprávou Ombuds-
manky z kontroly LDN, a bude vám smutno. Nic-
méně pochybení, která šetření VOP zjistila, jsou 

z velké části způso-
bena nedostatkem 
personálu, a přetíže-
ním těch, kteří tam 
za bídné peníze zů-
stávají. 
Domov pro seniory 
– čekací doba od ně-
kolika měsíců až 

k několika letům. Soukromá zařízení mají lhůty 
vstřícnější, ale platby jsou samozřejmě vyšší. Což 
vždy neznamená vyšší kvalitu péče. Nedávno 
jsem v jednom soukromém zařízení navštívila 
svého známého, který je imobilní, a péči o sebe 
doma už nezvládal. Bývalý sportovec, 185 cm 
dlouhý, byl nacpán do lůžka, které mu evidentně 
nestačilo, takže si nemohl natáhnout nohy. Ale 
jiná postel nebyla k dispozici. S delšími lidmi se 
nepočítá. Nebo si již mají nacvičovat polohu skr-
čence?
Agentury domácí péče jsou také v některých lo-
kalitách nedostupné, ve větších městech nestí-
hají současné klienty, a v malých obcích prostě 
nefungují. A soukromá ošetřovatelka – opět pro-
blém finanční. 
Co s nemohoucími seniory? Stát se do péče o ně 
nehrne – hlásal nedávno titulek v deníku Právo. 
Trochu jednoduché hodnocení…  Nehrne se, ani 
to není jeho úloha, ale financování sociálních 
služeb obstarává, a pokud státní rozpočet dovo-
luje, peníze pro tento rezort se zvyšují. Narůstá 
ale i počet seniorů, kteří potřebují a budou po-
třebovat rezidenční péči a dlouhotrvající „nepod-
pora“ výstavby dalších zařízení, která šla ruku 
v ruce s transformací „ústavní“ péče, nepřízni-
vou situaci nevyřeší. 
Zaujal mne názor geriatra MUDr. Kalvacha: Vět-
ší roli by mělo hrát vědomí sounáležitosti. Stát 
a centrální dirigismus mají nakonec omezený 
význam, ale narůstat by mělo vědomí: „měli by-
chom se postarat o svoje lidi“.  Starat se má ne-
jen rodina, ale také komunita, především obec, 
a podstatně více a jinak než dneska, myslím 
místní správy a samosprávy. Ale jde také o růz-
ná sdružení, jako je třeba židovská obec, i jiné 
církevní komunity, ale třeba i o Svaz válečných 
veteránů, Český olympijský výbor, různá sdru-
žení umělců, Karlova univerzita… Jak můžeme 
hledět na to, že se např. významný profesor nebo 
sportovec, herec, ocitne v závažném stadiu Alz-
heimerovy choroby ve špatném zařízení, kde jej 
fotografují do různých bulvárů. Měla by se pod-
statně zvýšit sounáležitost, loajalita… Je to pře-
ce náš profesor, náš olympionik, náš herec. Mělo 
by jít o vědomý diskurs, o změnu obecného po-
vědomí – máme zodpovědnost za sebe a za své 
blízké a nyní navíc složitě stárne silná populační 
vlna, musíme se o to všichni podělit.
Celý rozhovor s MUDr. Kalvachem čtěte na str. 10.

Lenka Kaplanová

„Markéta Konvičková je 
zpěvačka.“  Tak jste zařaze-
na na Wikipedii. Ale asi jste 
i někdo jiný? Na jakou profe-
si jste se chystala?
Původně jsem vystudovala 
Střední školu hotelovou, takže 
předpoklad byl servírka nebo 
postupem času třeba provozní. 
V té době, kdy jsem ale na střed-
ní nastupovala, jsem se dosta-
la mezi deset finalistů soutěže 
Česko–Slovenská Superstar, 
takže už bylo trošku rozhodnu-
to, nicméně hotelovku jsem do-
studovala. Nyní studuji čtvrtým 
rokem Vysokou školu báňskou 
– Technickou univerzitu v Ost-
ravě. Příští rok, pokud bůh dá, 
budu inženýr. Několikrát se mi 
stalo, že mě zradily hlasivky, 
a v ten moment jsem si uvědo-
mila, že chci mít zadní vrátka, 
kdyby mě zradily nadobro. Je 
pravda, že denně cvičím, cho-
dím na hodiny zpěvu a snažím 
se je šetřit, ale člověk nikdy 
neví. Už teď je pro mě těžké 
kombinovat studium s povolá-
ním zpěvačky. Myslím, že se mi 
po skončení školy dost uleví, 
a budu mít konečně čas věnovat 
se hudbě na sto procent.  

Váš start zpěvačky začal 
umístěním ve finále Česko – 
Slovenská Superstar. Jaký 
je to zážitek, co vám to kro-
mě startu kariéry dalo?
U takových talentových soutě-
ží je nejdůležitější vaše okolí. 
Já mám skvělé rodinné zázemí 
a měla jsem štěstí také na agen-
turu, která se mě po soutěži 
ujala. Bylo mi patnáct. Puber-
ta a „sláva“. Je těžké to ustát 
v tak mladém věku, kdy máte 
pocit, že na vás čeká celý svět. 
Já měla velké oči a nic neřešila, 

bylo mi to jedno. Holka z Třince 
se najednou dostala z 11 000 
přihlášených lidí do finálové 
desítky soutěžících. Rodiče by- 
li ale nohama na zemi a měli 
na mě praktické otázky. Z čeho 
tam budeš žít? Jak tam budeš 
jezdit? Kdo tě bude vozit? Kdo ti 
bude prát? Já si ale tvrdě stála 
za svým a rodiče mě podrželi, jak 
mohli. Soutěž mi dala již 5 alb,  
jedno DVD, nespočet koncertů 
a hlavně: Denně děkuju, že se 
můžu živit něčím, co mě baví. 
Není to sice vždy jen pozlátko, je 
za tím spousta práce a lidí okolo, 
ale je to za odměnu. 

Nedávno vás televizní diváci 
sledovali v populární soutě-
ži Tvoje tvář má známý hlas. 
Získala jste krásné 3. mís-
to. Byla to víc soutěž, nebo 
zábava? 
Já si účinkování v této show uži-
la moc. Nejsem soutěživá. Byla 
jsem prioritně vděčná, že mě 
kontaktovali a oslovili. Na jed-
nu stranu úspěch a na druhou 
velká zodpovědnost. Já tam 
byla za zpěvačku, která nemě-
la moc zkušenosti s herectvím 
a tancem a skloubit to všech-
no dohromady byl kolikrát oří-
šek. Zlom u mě přišel ve třetím 
kole, kdy jsem díky neuvěřitelné 
práci maskérů a kostymérů od-
hodila „Markétu Konvičkovou“ 
a opravdu se vžila do rappera 
Pitbulla. V zákulisí jsem chodi-
la jako největší frajer a holky se 
se mnou chtěly fotit. Pak jsem 
přišla na pódium a sama jsem 
nechápala, co jsem tam ze sebe 
dostala. Díky tomu jsem také 
mohla pomoci dobré věci a vy-

Pokračování na str. 21
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AKTUÁLNÍ STANOVISKA MPSV  
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se dvěma novými skutečnostmi, které se v poslední době 
objevily, a k nimž bylo dle názoru věcného útvaru ministerstva vydat výkladová stanoviska. Níže 
uvedený text je základním přehledem těchto dvou výkladových stanovisek.

VÝKLADOVÉ STANOVISKO  
K ZÁKONU O POHŘEBNICTVÍ 

Jednak Ministerstvo práce a soci-
álních věcí připravilo v listopadu 
roku 2017 ve spolupráci s Minister-
stvem pro místní rozvoj výkladové 
stanovisko k novele zákona o po-
hřebnictví, které se týká vhodných 
místností pro úpravu těl zemřelých 
a přechodného ukládání těl v chla-
dicích zařízeních. Jeho účelem je 
dát poskytovatelům sociálních slu-
žeb, tj. týdenním stacionářům, do-
movům pro osoby se zdravotním 
postižením, domovům pro seniory 
a domovům se zvláštním režimem 
návod, jak interpretovat a aplikovat 
povinnosti stanovené ustanovením 
§ 4 odst. 3 a 5 zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Poskytovatelé uvedených sociálních 
služeb musí bezúplatně zajistit pro-
vozovateli pohřební služby, vypravi-
teli pohřbu nebo osobě provádějící 
balzamaci či konzervaci možnost 
úpravy těla zemřelého ve vhodné 
místnosti a umožnit jim nezbytné 
hygienické podmínky.
Pokud došlo k úmrtí klienta v jed-
nom z výše uvedených zařízení so-
ciálních služeb, nese po dobu 48 
hodin od úmrtí náklady spojené 

s uložením lidských pozůstatků prá-
vě toto zařízení sociálních služeb. 
Pokud však již bylo zajištěno po-
hřbení, nese zařízení náklady spo-
jené s uložením lidských pozůstat-
ků jen do doby zajištění pohřbení. 
Po uplynutí této lhůty již nese nákla-
dy spojené s uložením pozůstatků 
v zařízení sociálních služeb a s je-
jich přepravou nebo uložením u jiné 
osoby vypravitel pohřbu.
Pokud by po uplynutí 48 hodin 
od úmrtí nemohl poskytovatel za-
jistit uložení lidských pozůstatků 
ve vlastním zařízení, zajistí jejich 
uložení u jiného poskytovatele soci-
álních služeb nebo u provozovatele 
pohřební služby, přitom si počíná 
tak, aby náklady spojené s přepra-
vou a uložením lidských pozůstatků 
do jejich pohřbení výrazně nepřevý-
šily obvyklé provozní náklady pří-
slušného poskytovatele sociálních 
služeb za jejich chlazení, popřípadě 
mrazení.
Vhodnou místností k umožnění ne-
zbytné hygienické očisty těla zemře-
lého je takový prostor, který splňuje 
základní hygienické podmínky a ob-
sahuje takové vybavení, na kterém 
lze tělo zemřelého umístit tak, aby 
mohla být provedena jeho základní 
úprava a nezbytná hygienická očis-
ta. K provedení nezbytné hygienické 

očisty by měla být daná místnost 
vybavena minimálně tekoucí stude-
nou a teplou vodou, hygienickými 
utěrkami na jedno použití a nádo-
bou pro jejich odložení. Zda bude 
daná místnost vybavena i dezin-
fekčními prostředky, jednorázový-
mi obleky či rukavicemi, případně 
dalšími potřebami, je pak na indivi-
duální dohodě mezi zařízením soci-
álních služeb a provozovatelem po-
hřební služby či osobou zajišťující 
pohřbení, balzamaci či konzervaci. 
Důležité je upozornit, že vhodná 
místnost musí být zajištěna, neboť 
novela zákona o pohřebnictví vy-
chází z úvahy, že zařízení sociálních 
služeb jsou v tomto směru již dávno 
vybavena, protože mít k dispozici 
vhodnou místnost pro úpravu těl 
zemřelých a zajistit alespoň externě 
tzv. márnici je zákonná povinnost 
již z roku 2002.
Z ustanovení zákona o pohřebnic-
tví dále plyne povinnost uvedeným 
zařízením sociálních služeb nést 
náklady spojené s uložením lid-
ských pozůstatků po dobu 48 hodin 
od úmrtí uživatele služby zde uby-
tovaného. Pokud však jiná osoba 
(vypravitel pohřbu) sjedná pohřbení 
a dobrovolně převezme povinnost 
hradit náklady spojené s uložením 
těla zemřelého i dříve než 48 hodin 
od úmrtí, nelze jí v tomto bránit.
Zákon o pohřebnictví jednoznačně 
nestanoví, zda uložení lidských po-
zůstatků v době do 48 hodin po úmr-
tí musí poskytovatel sociální služby 
zajistit v rámci vlastních prostorů. 
Na základě výše uvedeného však 
lze konstatovat, že v případě, kdy 
poskytovatel sociálních služeb není 
schopen zajistit uložení lidských 
pozůstatků zde zemřelého uživa-
tele služby v rámci objektu svého 
zařízení, je tato povinnost splněna 
i v případě, kdy zajistí uložení těch-
to pozůstatků u jiného zařízení soci-
álních služeb, zdravotnického zaří-
zení, popř. provozovatele pohřební 
služby (lidské pozůstatky zemřelé-
ho uživatele služby tedy nemusí být 
nutně uloženy po dobu 48 hodin 
od jeho úmrtí v chladícím zařízení 
v místě úmrtí/poskytování sociální 
služby a s provozovatelem pohřební 
služby může být sjednáno okamžité 
převezení do vhodných prostor).
Úhradu nákladů vzniklých s ulože-
ním lidských pozůstatků po uply-Evropská unie

Evropský sociální fond

Zpravodaj projektu Podpora sociálního bydlení
V rámci projektu Podpora sociálního bydlení jsou připravovány zpravodaje, které se 
věnují problematice sociálního bydlení v České republice. V těchto zpravodajích se 
objevují nejen zajímavosti o sociálním bydlení, ale také důležité analýzy, publikace a 
projekty spojené s touto problematikou.
Pokud si přejete být zařazeni mezi příjemce Zpravodaje sociálního bydlení, napište 
prosím e-mail na adresu martin.hrabal@mpsv.cz. 

Pozvánka – workshopy k sociálnímu bydlení
V termínech 31. 5. 2018 a 21. 6. 2018 proběhne workshop na téma Modely sociálního 
bydlení: prostorové parametry a kvalitativní kritéria. První ze zmíněných termínů 
se uskuteční v Havlíčkově Brodě, druhý pak v Hradci Králové. 
Prof. Ing. arch. Michal Kohout a doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (ČVUT) v rámci pro-
gramu workshopu představí, jak nejlépe z architektonického, stavebního a finančního 
hlediska plánovat sociální bydlení. 
Pro více informací pište na e-mailovou adresu katerina.hubena@mpsv.cz. Workshop 
je pořádán v rámci projektu Podpora sociálního bydlení.
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nutí 48 hodin od úmrtí (ať už přímo 
v zařízení sociálních služeb nebo 
u jiného subjektu) je zařízení soci-
álních služeb oprávněno účtovat 
přímo vypraviteli pohřbu, nedohod-
ne-li se s provozovatelem pohřební 
služby jinak. Buď tedy budou nákla-
dy uhrazeny přímo provozovatelem 
pohřební služby, který je následně 
přeúčtuje vypraviteli pohřbu, nebo 
(pokud náklady vzniklé po uplynutí 
48 hodin od úmrtí nebudou provo-
zovatelem pohřební služby uhraze-
ny subjektu, kde bylo tělo uloženo) 
musí poskytovatel sociální služby 
uplatňovat tyto náklady po vypravi-
teli pohřbu.

INFORMACE MINISTERSTVA  
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR 
K VÝPLATĚ DÁVEK PŘÍSPĚVKU 
NA ŽIVOBYTÍ FORMOU  
TYPIZOVANÝCH POUKÁZEK 
OPRAVŇUJÍCÍCH K NÁKUPU  
ZBOŽÍ VE STANOVENÉ HODNOTĚ

Kromě shora uvedeného výklado-
vého stanoviska Ministerstvo práce 
a sociálních věcí rovněž reagovalo 
na změnu zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon o pomoci v hmotné nouzi“). Jed-
ná se konkrétně o změnu, která byla 
navržena v rámci poslanecké inicia-
tivy a na základě které bylo novelou 
zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
konkrétně zákonem č. 98/2017 Sb., 
novelizováno ustanovení § 43 odst. 
5 písm. a) zákona o pomoci v hmot-
né nouzi, a to s účinností od 1. 6. 
2017. Podle tohoto novelizovaného 
ustanovení bude příjemci příspěvku 
na živobytí, který pobírá dávku déle 
jak 6 měsíců v posledních 12 měsí-
cích, tato dávka vyplácena tak, že 
nejméně 35 % a nejvýše 65 % dávky 
bude vyplaceno typizovanými po-
ukázkami opravňujícími k nákupu 
zboží ve stanovené hodnotě. 
Na počátku února tohoto roku se 
mj. i k tomuto tématu setkala paní 
ministryně Němcová s panem před-
sedou Národní rady osob se zdra-
votním postižením Krásou, kde 
zdůraznila, že s novelizací zákona 
o pomoci v hmotné nouzi minister-
stvo nesouhlasí, a jednalo se o pri-
márně o poslaneckou iniciativu. Mi-
nistryně se také vyjádřila, že bude 
nutné přijmout úpravu zákona, 
aby klientům v sociálních službách 
mohla být dávka hmotné nouze vy-
plácena peněžní formou, nikoliv for-
mou poukázek. 
Do této doby se tedy toto nové opat-
ření projeví tak, že všem příjemcům 
příspěvku na živobytí, kteří jej pobí-
rají od června 2017 nebo dříve, je vy-
plácen tento příspěvek od prosince 
2017 částečně formou typizovaných 
poukázek, v podílu 35 % až 65 % 

z celé výše dávky. Toto ustanovení 
se tedy dotkne všech shora uvede-
ných příjemců příspěvku na živobytí 
bez výjimky.
Orgán pomoci v hmotné nouzi, kte-
rým je Úřad práce ČR, má ve shora 
zákonem stanoveném procentním 
limitu možnost zvolit podíl částky, 
která bude vyplácena poukázkami, 
přičemž se doporučuje, aby bylo při 
posuzování výplaty dávky přihléd-
nuto ke skutečnosti, zda a v jaké 
míře je v dané lokalitě možné platit 
poukázkami, a na základě této sku-
tečnosti určit procenta, v nichž bude 
dávka vyplácena.
Typizované poukázky bude Úřad 
práce ČR prioritně vyplácet každý 
měsíc klientům osobně. Úřad prá-
ce ČR v současné době řeší způsob 
poskytování poukázek příjemcům, 
kteří si sami nemohou poukázky 
na ÚP ČR osobně vyzvednout. Např. 
příjemcům, kteří jsou hospitalizo-
váni ve zdravotnických zařízeních, 
nebo příjemcům, kterým jsou po-
skytovány pobytové sociální služby.
Vzhledem k výše uvedenému bylo 
na základě společného jednání od-
boru sociálních služeb, sociální 
práce a sociálního bydlení Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR a Ge-
nerálního ředitelství Úřadu práce 
ČR dojednáno, že v případech, kdy 
Úřad práce ČR prokazatelně vyčer-
pal všechny své možnosti předání 
typizovaných poukázek, obrátí se 
s žádostí o spolupráci na sociální 
pracovníky obecních úřadů II. a III. 
typu, a na sociální pracovníky po-
skytovatelů pobytových sociálních 
služeb za účelem zajištění zvlášt-
ního příjemce dávky v daných služ-
bách. V případě, že v rámci vzájemné 
spolupráce nebude nalezeno řešení 
v podobě osoby zvláštního příjem-
ce dávky se vztahem k osobě, které 
jsou tyto dávky poskytovány, může 
být ustanoven zvláštním příjemcem 
obecní úřad nebo poskytovatel soci-
ální služby s cílem vyzvedávání pou-
kázek. Vyzvedávání a předávání pou-
kázek však není činností sociálního 
pracovníka, a pokud to lze, je vhod-
né touto činností pověřit jinou oso-
bu. O činnost sociálního pracovníka 
by se jednalo v případě, že sociální 
pracovník s klientem dlouhodobě 

pracuje, a to především v oblasti hos-
podaření s finančními prostředky.
Klient dané pobytové služby může 
typizovanými poukázkami hradit 
úhradu za stravu. Poskytovatel po-
bytové sociální služby musí tuto for-
mu úhrady od klienta vždy přijmout.
Za typizované poukázky lze za-
koupit zboží k zajištění základních 
životních potřeb jako potraviny 
a nápoje, základní hygienické a lé-
kárenské zboží, oděvy, obuv, školní 
pomůcky a dětské zboží. Nelze však 
za ně pořídit alkohol a tabákové 
výrobky. Poukázky nejsou určeny 
na nákup léků a k úhradě doplatků 
za léky. Rovněž je nelze uplatňovat 
v optikách. V lékárnách lze poukáz-
ky uplatnit na koupi lékárenského 
zboží (například teploměr, dětské 
pleny), speciálních potravin (napří-
klad bezlepkových, dia), drogistic-
kého zboží, apod.
Typizované poukázky lze uplatnit 
v síti prodejen nasmlouvaných kon-
krétním dodavatelem poukázek, 
jejich seznam je příjemcům a pově-
řeným osobám dostupný na přísluš-
ném kontaktním pracovišti ÚP ČR.
V záležitosti výkupu typizovaných 
poukázek je možné doporučit, aby 
se poskytovatelé pobytových soci-
álních služeb zkontaktovali s jed-
notlivými firmami distribuujícími 
poukázky na příslušnou pobočku 
Úřadu práce ČR a zkusili se s nimi 
dohodnout, zda by od nich tyto fir-
my poukázky nevykupovaly. Je mož-
né se také dohodnout s obchodníky, 
od kterých poskytovatelé pobyto-
vých sociálních služeb nakupují na-
příklad potraviny, zda by byla mož-
ná částečná úhrada v poukázkách.

Pro informaci uvádíme odkazy 
na seznamy partnerů dodavatelů 
poukázek pro Úřad práce ČR:
• Seznam partnerů dodavatele 

Edenred: https://www.edenred.cz/
AffiliateSearch/Search.aspx?Sec-
tion=Employee.

• Seznam partnerů dodavatele 
Sodexo: https://www.mujpass.cz/
cs.

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí přijímá k předmětným pro-
blematikám jakékoli podněty 
do diskuse.

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE

14.–18. 5. 2018
V uvedeném termínu připravujeme v rámci projektu Systémová podpora profesi-
onálního výkonu sociální práce II realizaci osvědčeného konceptu tzv. školy sociál-
ní práce, tentokráte Jarní.
Kapacita akce: 100 účastníků, kteří získali odbornou kvalifikaci sociálního pra-
covníka a toto povolání vykonávají
Cena: bez poplatku, v rámci projektu je hrazen účastnický poplatek, ubytování  
a strava 
Host a expert Jarní školy sociální práce: prof. Malcolm Payne

Více informací a odkaz pro přihlášení naleznete nejdéle v dubnu na www.mpsv.
cz; www.budmeprofi.cz a na facebookovém profilu Buďme profi.
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Opatření omezující pohyb osob 
v sociálních službách 2002–2018
Osobní svoboda každého člověka je zaručena, proto zásahy do osobní svobody lze činit pouze  
v případech a za podmínek výslovně zákonem vyjmenovaných.  

Problematikou užití opatření ome-
zující pohyb osob v sociálních služ-
bách se Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) 
koncepčně zabývá již od srpna 
2002, v souvislosti se zprávou CPT 
(Evropský výbor pro zabránění mu-
čení a nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání) o stavu lid-
ských práv v ČR. Zpráva mimo jiné 
poukazovala na zneužívání kleco-
vých lůžek opatřených mříží nebo 
sítí v zařízeních sociálních služeb 
v ČR a upozorňovala na absenci 
kontroly vycházející z neexistence 
nastavených pravidel.1     

V sociální oblasti je od roku 2004 
patrný kvalitativní vývoj úpravy 
omezujících opatření (často je také 
používán termín restriktivní opatře-
ní)2  na úrovni zákonné i podzákon-
né. V červnu 2004  MPSV vydalo „Me-
todické opatření MPSV k postupu při 
mimořádném použití klecových lů-
žek opatřených sítí v zařízeních soci-
álních služeb“.3 Metodické opatření 
zakázalo používání klecových lůžek 
s mříží a nastavilo požadavek a sys-
tém evidence používání klecových 
lůžek se sítí. V říjnu 2005 nabyla 
účinnost novela zákona č. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpečení, 
ve znění pozdějších předpisů, kde 
bylo v ust. § 89a  upraveno použí-
vání opatření omezující pohyb osob 
a pravidla evidence.4 Jednalo se 
o první nastavení limitů omezo-
vání pohybu uživatelů sociálních 
služeb zákonem. Toto ustanovení 
bylo zrušeno zákonem č. 109/2006 
Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o so-
ciálních službách.5 

V současné době je jediná zákonná 
právní úprava opatření omezující 
pohyb osob uvedena v ust. § 89 zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o sociálních 
službách“), účinnost od 1. 1. 2007. 
Obecně zákon zakazuje používání 
opatření omezující pohyb osob při 
poskytování sociálních služeb s vý-
jimkou případů přímého ohrožení 
zdraví nebo života osob. V jiných 
případech je tedy omezení osobní 
svobody nelegální. Problematika 
opatření omezující pohyb osob 
se týká všech druhů sociálních 
služeb.  

Volba použití prostředků omezující 
pohyb osob, po předchozím neú-
spěšném vyčerpání všech relevant-
ních možností (např. slovní zklidně-
ní, odvrácení pozornosti, rozptýlení 
apod.) je vymezena v ust. § 89 odst. 
3 zákona o sociálních službách.

Na základě opakovaných podnětů 
ze strany poskytovatelů sociálních 
služeb k problematice aplikace ust. 
§ 89 zákona o sociálních službách 
v praxi, vypracovalo MPSV doporu-
čený postup „Metodika MPSV ČR pro 
používání opatření omezující pohyb 
osob“, který byl zveřejněn v červenci 
2008.6 

V souvislosti s novelou zákona o so-
ciálních službách provedenou zá-
konem č. 206/2009 Sb., s účinností 
od 1. 8. 2009, byla provedena změna 
v ust. § 89 odst. 3, který byl doplněn 
o následující text … „popřípadě lze 
na základě ordinace přivolaného 
lékaře a za jeho přítomnosti podat 
léčivé přípravky“. Záměrem nové 
úpravy bylo zvýšit tlak na poskyto-
vatele, aby možnost opatření ve for-
mě medikace přestali používat nad 
rámec nutnosti.

Dále tato novela doplnila do ust.  
§ 89 nový odstavec 7, jehož text 
zněl:  „Poskytovatel sociálních slu-
žeb, který v průběhu kalendářního 
pololetí použil opatření omezující 
pohyb osob, je povinen písemně 
sdělit registrujícímu orgánu ve lhů-
tě do 15 dnů po skončení kalendář-
ního pololetí počet osob, u kterých 
byla tato opatření použita, a čet-
nost jejich použití podle druhu těch-
to opatření“, (poprvé k 15. 1. 2010). 
Registrující orgán, tedy místně 
příslušný krajský úřad, měl tak zajiš-
těn přehled používání opatření ome-
zující pohyb osob a mohl iniciovat 
šetření (kontroly) a přijímat případ-
ná opatření, čímž došlo k posílení 
ochrany uživatelů. Nicméně v praxi 
k tomu docházelo pouze ojediněle. 

S přijetím novely zákona o sociál-
ních službách, zákon č. 313/2013 Sb.,  
bylo s účinností od 1. 1. 2014 ust. 
§ 89 odst. 7 zrušeno a nově byla 
oznamovací povinnost zapracována 
do ust. § 85 odst. 5.  Poskytovatelé 
tak mají povinnost oznamovat úda-
je o počtu osob, u kterých byla pou-
žita opatření omezující pohyb osob, 

a o četnosti jejich použití podle dru-
hů těchto opatření krajskému úřa-
du prostřednictvím elektronického 
systému na tiskopisu předepsaném 
MPSV, 1x ročně, a to ve lhůtě do  
30. června za předchozí kalendářní 
rok. 

Pokud poskytovatel použije opatře-
ní omezující pohyb osob v rozporu 
s ust. § 89 odst. 1 až 3, zákona o so-
ciálních službách, může mu být ulo-
žena pokuta až do výše 250.000 Kč.  

V současné době, tedy téměř po de-
seti letech připravuje MPSV, odbor 
22, nový materiál „Doporučený po-
stup MPSV pro používání opatření 
omezující pohyb osob“. 

FYZICKÉ ÚCHOPY

Jedná se o přímý fyzický kontakt 
s výslovným úmyslem omezit pohyb 
uživatele z důvodu ohrožení zdraví 
či života uživatele nebo jiných osob. 
Fyzické restriktivní opatření (úcho-
py, držení rukama) – musí být pro-
fesionální a šetrné, přiměřené věku, 
váze, výšce a pohlaví uživatele. Fy-
zické úchopy by měl provádět pouze 
odborně vyškolený personál. V praxi 
je obtížné dodržet „správný“ postup 
– např. složení směny, kdy ve směně 
jsou jen ženy a „agresorem“ je muž, 
dále ne všichni pracovníci mají pří-
slušné proškolení, atd.

MÍSTNOST BEZPEČNÉHO POBYTU

Ust. § 89 odst. 3 zákona o sociálních 
službách zní: „Poskytovatel soci-
álních služeb je povinen v případě 
použití opatření omezujících pohyb 
osob zvolit vždy nejmírnější opatře-
ní. Zasáhnout lze nejdříve pomocí 
fyzických úchopů, poté umístěním 
osoby do místnosti zřízené k bez-
pečnému pobytu, popřípadě lze 
na základě ordinace přivolaného 
lékaře a za jeho přítomnosti podat 
léčivé přípravky.“

Z dikce toho ustanovení je zřejmé, 
že poskytovatel nemá explicitně 
uloženou povinnost, aby zřizoval 
speciální místnost bezpečného 
pobytu. 

Vybavení místnosti bezpečného po-
bytu je popsáno v Doporučeném 
postupu MPSV č. 5/2017, str. 27.7 
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– „V této místnosti bude možnost 
zklidnění agresivních uživatelů po-
bytem v této místnosti. Polstrova-
né stěny, polstr 200 mm nad podla-
hou, výplň na stěně mezi polstrem 
a podlahou keramickým obkladem, 
dveře s kukátkem (přehled o celé 
místnosti), okna zabezpečená bez-
pečnostní fólií nebo bezpečnou 
mříží, tlumené osvětlení zapuštěné 
do stropu, vypínače zvenku, mož-
nost puštění zklidňujících zvuků/
hudby. Vybavení pouze postelí 
(ukotvenou) nebo polstrovanou 
podlahou a omyvatelnou matrací, 
sedacími pytli, antistresovými pytli 
a panáky“.

Využitím „jiné“ místnosti jako 
místnosti bezpečného pobytu, 
např. pokoje uživatele, relaxační 
místnosti, apod. na sebe bere po-
skytovatel značné riziko v případě 
vzniku škody (na zdraví nebo ohro-
žení života uživatele, atd.). Viz např. 
rozsudek Nejvyššího soudu České 
republiky sp. zn. 25 Cdo 552/20148, 
kdy byl řešen případ uživatelky, kte-
rá vypadla z okna a pád nepřežila. 
Citace z rozsudku: … „U osob u nichž 
je předpoklad zkratkovitého jedná-
ní vedoucího k sebepoškození, pak 

z hlediska prevence proti nepřízni-
vým následkům počínání takové 
osoby se nevymyká požadavek, aby 
okna byla technickými prostředky 
zajištěna proti otevření“. Z uvedené-
ho vyplývá, že nezajištěná okna byla 
posuzována jako porušení prevenční 
povinnosti poskytovatele.

Poskytovateli bylo soudem uloženo, 
aby rodině uživatelky zaplatil náhra-
du škody způsobenou usmrcením 
blízké osoby v celkové výši 655 ti-
síc Kč. Nehledě na to, že v případě 

porušení povinností poskytovatele 
(náležitý dohled, přiměřená opatr-
nost, přijatelné riziko, atd.), vedle 
vysoké částky jako náhrady škody, 
může dojít k postihům konkrétních 
osob – zaměstnanců daného posky-
tovatele. 

LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

K užití léčivých přípravků lze v rizi-
kové situaci přistoupit pouze tehdy, 
pokud byla neúspěšně použita pre-
ventivní opatření k zabránění riziko-
vého chování a ke zklidnění nedošlo 
ani po užití fyzických úchopů. Pak 
lze na základě ordinace přivolaného 
lékaře a za jeho přítomnosti podat 
léčivé přípravky.

V případě, že je poskytovatel soci-
ální služby zaregistrován zároveň 
jako poskytovatel zdravotních 
služeb podle zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a pod-
mínkách jejich poskytování, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zdravotních službách“) 
je třeba při právním posuzování 
oprávněnosti možné použití léči-
vých přípravků vedle ust. § 89 zá-
kona o sociálních službách srovnat 

ust. § 39, o zdravotních službách, 
kdy je poskytovatel povinen zajistit, 
aby použití omezovacího prostřed-
ku indikoval vždy lékař, ve výjimeč-
ných případech, vyžadujících ne-
odkladné řešení, může použití 
omezovacích prostředků indiko-
vat i jiný zdravotnický pracovník 
nelékařského povolání, který je 
přítomen, lékař musí být o takovém 
použití omezovacího prostředku ne-
prodleně informován a musí potvr-
dit odůvodněnost omezení a každé 
použití omezovacího prostředku 

musí být zaznamenáno do příslušné 
zdravotnické dokumentace. Z uve-
deného je zřejmé, že při použití 
opatření omezující pohyb osob, lze 
v těchto případech postupovat po-
dle zákona o zdravotních službách 
a nikoliv podle zákona o sociálních  
službách. 

Nicméně popsaný postup posky-
tovatelů bývá inspekcí rozporován 
a v minulosti již vedl k zahájení 
správního řízení s poskytovatelem 
pro údajné spáchání správního de-
liktu a byla uložena pokuta ve výši 
80 000 Kč, (viz rozsudek Krajského 
soudu v Plzni č. 30 A 141/2014 – 839 
a článek v časopisu Rezidenční péče 
č. 1/2017, str. 16–17).10  

Právní úprava použití opatření ome-
zující pohyb osob obsažená v ust. § 
39 zákona o zdravotních službách je 
v porovnání s právní úpravou prove-
denou v ust. § 89 zákona o sociál-
ních službách v celé řadě aspektů 
méně striktní.

Dlouhodobá medikace uživatele or-
dinovaná příslušným lékařem s do-
poručením podávání léčivých pří-
pravků dle potřeby se specifikací, 
v čem tato „potřeba“ spočívá (zvlád-
nutí zhoršení zdravotního stavu uži-
vatele), není opatřením omezujícím 
pohyb osob, ale opatřením sledují-
cím primárně zdravotní účel. 

PRÁVA OSOB/UŽIVATELŮ  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V celém zákonu o sociálních služ-
bách jsou uváděny povinnosti po-
skytovatele sociálních služeb, tzn., 
jsou dány a vymezeny zákonem. 
Povinnosti osob/uživatelů v celém 
zákoně nenajdeme vyjma ustanove-
ní o příspěvku na péči, kdy je osoba 
povinna podrobit se požadavkům 
zákona o sociálních službách a po-
skytnout součinnost správním orgá-
nům provádějícím šetření a vedou-
cím správní řízení ve věci příspěvku 
na péči.   

Podle ust. § 91 odst. 5 zákona o soci-
álních službách, se na právní vztahy 
vzniklé ze smlouvy o poskytování 
sociálních služeb použijí ustanove-
ní zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. Čili oba subjekty právních 
vztahů (poskytovatel a uživatel) 
mají před zákonem určitá „stej-
ná“ práva, ale také i povinnosti. 
V této souvislosti nutno zdůraznit, 
že žádný uživatel sociální služby 
nemá více práv než občan, který 
sociální službu nevyužívá (nebo je 
zaměstnanec sociální služby) a ne-
může zneužívat svého postavení či 
osobního stavu na úkor jiného. 

Ilustrační foto
Jan Komárek
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BĚŽNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA 

Inspekce velmi často pracuje s po-
jmem „běžný“ způsob“ života v tom 
smyslu, že by uživatel sociální služ-
by měl žít život odpovídající co nej-
blíže „běžnému způsobu“. 

V „běžném“ životě jsou někdy situa-
ce, kdy „musíme“ zavolat Policii ČR 
nebo Městskou policii. V kontextu 
použití opatření omezující pohyb 
osob některé sociální služby postu-
pují tím způsobem, že ve chvíli, kdy 
selžou preventivní a deeskalační 
prostředky a situaci nelze řešit bez 
omezení pohybu uživatele (trvající 
agrese, útok na zdraví, apod.), přivo-
lají pomoc zvenčí, tj. obvykle Policii 
ČR nebo Městskou policii – tento 
postup je podle mého názoru v po-
řádku a pro poskytovatele s men-
šími počty pracovníků mnohdy 
nejvhodnější. K ochraně zdraví, ži-
vota, ale i práv přítomných osob lze 
oprávněně využít asistenci po-
licie. Věc spadá do její kompeten-
ce, je po všech stránkách vybavena 
k rychlému zásahu a k ochraně osob 
a má náležitě proškolený personál. 

Nelze souhlasit s tezí uvedenou 
v článku „Metodické kapitoly z kva-
lity 1. díl“, časopis Sociální služby č. 
6-7/2017, str. 36 – 3711, citace: „Přes-
tože má Policie ČR jako PR heslo 
„pomáhat a chránit“, je primárně 
restriktivním orgánem a takto je 
veřejností i klienty vnímána. Je-
jich zásahem vždy riskujeme zásah 
do důstojnosti klienta“. 

Závazkem Policie ČR vůči společ-
nosti je mimo jiné: chovat se důstoj-
ně a důvěryhodně, jednat se všemi 
lidmi slušně, korektně a s porozu-
měním a respektovat jejich důstoj-
nost.12 

UST. § 2 ODST. 2 ZÁKONA  
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Při zjištění údajných nedostatků při 
poskytování sociální služby, je in-

spekcí kvality sociálních služeb vel-
mi často poskytovatelům vytýkáno, 
že nepostupují podle ust. § 2 odst. 2 
zákona o sociálních službách, který 
mimo jiné stanoví, že rozsah a for-
ma pomoci a podpory poskytnuté 
poskytovatelem sociálních služeb 
musí, je zde jasný imperativ záko-
nodárce, zachovávat lidskou důstoj-
nost. 

Důstojnost13 je sice důležitou hod-
notou, kterou je třeba chránit, nic-
méně jak judikoval Nejvyšší soud 
České republiky14, ve srovnání s ní je 
život a zdraví hodnotou nepoměrně 
významnější. Z uvedeného vyplývá, 
že v konkrétní situaci a za urči-
tých podmínek má ochrana života 
a zdraví přednost před ochranou 
důstojnosti. Jinými slovy opatření 
omezující pohyb uživatele jsou při-
jatelná právě tehdy, jsou-li způsobi-
lá eliminovat nebezpečí hrozící ži-
votu či zdraví disabilního uživatele 
nebo jiných osob. 

ZÁVĚR  

Používání opatření omezující pohyb 
osob je velmi kontroverzní oblastí 
při poskytování sociálních služeb, 
neboť významně zasahuje do lid-
ských práv a důstojnosti člověka. 
Institucionalizovaná péče s sebou 
nese mimo jiné manifestní, ale čas-
těji latentní atribut moci.15 Přes kva-
litativní posun v úpravách aplikace 
prostředků omezující pohyb osob 
v sociálních službách, lze konstato-
vat, že dosavadní právní úprava má 
určité nedostatky.

V příspěvku je naznačeno, v jak ne-
snadném právním postavení se po-
skytovatel ocitá při aplikaci opat-
ření omezující pohyb osob. Nutno 
dodat, že zákon o sociálních služ-
bách je konstruován jako silně pro-
klientský, což v praxi znamená, že 
je značná disproporce vzájemných 
práv a povinností ve vztazích mezi 
uživateli sociálních služeb a posky-
tovateli sociálních služeb. Misky 

vah jsou výrazně nakloněny ve pro-
spěch uživatelů sociálních služeb, 
chápaných jako slabší strana tohoto 
smluvního vztahu. 

Tento nepoměr může mimo jiné vést 
k případnému zahájení správního ří-
zení ze strany inspekce kvality soci-
álních služeb, pro podezření z údaj-
ného spáchání správního deliktu 
(viz ust. § 107 odst. 2, písm. e), g) 
zákona o sociálních službách s „kte-
rýmkoliv“ poskytovatelem.

Používání opatření omezující pohyb 
osob má i významný etický rozměr. 
Při jejich aplikaci je nutné mít stále 
na paměti, že omezovací prostře-
dek má primárně zajistit bezpeč-
nost uživatele, nikoli usnadnit práci 
personálu nebo „trestat“ uživatele. 
Rozhodnutí, zdali omezovací pro-
středek použít či ne, by měla před-
cházet důkladná rozvaha založená 
především na respektu k osobnosti 
konkrétního uživatele a při každém 
jejich užití by mělo být zvažováno, 
nejsou-li základní etické principy 
v rozporu s naším konáním. 

Řešení problematiky opatření ome-
zující pohyb osob vidím zejména 
v prevenci, a to především v kvalit-
nější individuální práci s uživateli 
sociálních služeb (individuální plá-
nování, plány rizik) a dostatečným 
počtem pracovníků přímé péče 
ve směnách.

Navzdory mnohým rozporům a ne-
dostatkům, které specifika apli-
kací těchto opatření skýtají, mají 
přesto omezovací prostředky v péči 
o neklidné, agresivní a psychicky 
nemocné uživatele své nezastupi-
telné místo a činnosti spojené s po-
skytováním sociální služby, resp. 
s přímou péčí o uživatele při jejich 
omezení, se mohou zcela jistě stát 
důležitým zdrojem podnětů k zamy-
šlení nebo dalšímu zpracování této 
tematiky. 

PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 

1 <https://www.mpsv.cz/cs/1087>
2 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce, 2. přepracované vydání, Praha: Portál 2008, 272 s. ISBN 978-80- 7367-368-0.
3 Metodické opatření MPSV k postupu při mimořádném použití klecových lůžek opatřených sítí v zařízeních sociálních služeb, ze dne 28. 6. 2004.
4 Zákon č. 218/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1. 10. 2005.
5 Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, čl. I, bod 

10, účinnost od 1. 1. 2007. 
6 <https://www.mpsv.cz/files/clanky/5532/doporuceny_postup.pdf>
7 Doporučený postup MPSV č. 5/2017 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – pro účely výzev IROP 

č. 81 a 82, ze dne 25. října 2017. 
8 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 25 Cdo 552/2014, ze dne 17. 12. 2015. 
9 Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 A 141/2014 – 83, ze dne 27. 10. 2015, který nabyl právní moci dne 26. 11. 2015.
10 REDAKCE, Stát se to může i vám. In Rezidenční péče. 2017, roč. 13, č. 1, s. 16 - 17. ISSN 1801-8718.
11 LUSKOVÁ, D. Metodické kapitoly z kvality 1. díl. In Sociální služby. 2017, roč. 19, č. 6-7, s. 36 – 37. ISSN 1803-7348. 
12 Etický kodex Policie České republiky. Příloha č. 1 k RPP č. 1/2009, 2 s. <http://www.policie.cz/clanek/eticky-kodex-policie-ceske republiky.aspx>.
13 Poznámka: Důstojnost člověka má subjektivní i objektivní povahu, čili představu o tom, co je nebo není důstojné, může mít odlišnou představu sám 

určitý člověk, jiná osoba či veřejné mínění. Objektivizace tohoto práva je v konkrétní situaci na rozhodnutí nezávislého a nestranného soudu. KLÍMA, 
K. Ústavní právo, 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 816 s. ISBN 80-86473-90-2. 

14 Rozsudek Nejvyššího soudu české republiky sp. zn. 25 Cdo 552/2014, ze dne 17. 12. 2015, s. 5.  
15 SLÁDEK, M. Používání opatření omezujících pohyb osob v sociálních službách. In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. 

Aktuální otázky sociální politiky 2010 – teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 78-84, ISBN 978-80-7395-299-0. 
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A KOMU 
TÍM PROSPĚJEME?

„Dle ust. § 4 odstavce 4 zákona o po-
hřebnictví, jestliže došlo k úmrtí 
ve výše uvedeném zařízení sociál-
ních služeb (rozuměj týdenní stacio-
náře, domovy pro osoby se zdravot-
ním postižením, domovy pro seni-
ory, domovy se zvláštním režimem) 
nese toto zařízení po dobu 48 hodin 
od úmrtí náklady spojené s uložením 
lidských pozůstatků. 
Po uplynutí této lhůty nese náklady 
spojené s uložením pozůstatků v za-
řízeních sociálních služeb a jejich 
přepravou nebo uložením u jiné oso-
by vypravitel pohřbu (rozuměj fyzic-
ká nebo právnická osoba sjednávají-
cí pohřbení do 96 hodin od oznáme-
ní úmrtí).“
Je mi smutno z toho, že se několik let 
snažím v pobytových sociálních služ-
bách o změnu přístupu personálu 
ke klientům v posledních fázích po-
zemského bytí. Vždyť co je pro naše 
klienty nejlepší? Neustálé převozy 
do nemocnic, kde seniory nechtějí 

ani vidět, natož léčit, anebo domácí 
prostředí?
Kam se poděly etika a standardy kva-
lity v sociálních službách? Osobně mi 
přijde neetické uzavírat smlouvy s po-
hřebními službami, což patří k napl-
nění onoho paragrafu, a co při kont-
rolách registrujícího orgánu (krajský 
úřad) bude předmětem kontroly.
Zažila jsem zhruba před 15 lety situa-
ci, kdy se klient v terminálním stadiu 
vracel z interního oddělení do domo-
va seniorů. To, že měl v podpaží teplo-
měr, bych ještě nějak ustála, ale to, že 
během cesty „vypadl“ ze sanity, bylo 
a je dodnes nepochopitelné. Pravda, 
v současné době se vozový park vy-
měnil, ale chování řidičů sanitních 
vozů je mnohdy podobné chování 
„řeznického psa“.
Nebylo a není výjimkou nebo spíše 
mimořádnou událostí, že klient při 
převozu umírá v sanitním voze.
Ptám se velmi často účastníků kurzů, 
kde přednáším, čeho se ve svém živo-

tě nejvíce bojí. Často 
opakovaná je smrt, 
bolest, samota, bez-
moc...
Jak se cítí klient 
umírající v sanitním 
voze nebo v nemoc-
nici...?
Změnit myšlení per-
sonálu tak, aby byl 
klientovi dopřán ten 
luxus, a on mohl 
zemřít v domově, 
kde žije, není vů-
bec snadné. Smrt je 
v naší společnosti 
vnímána jako něco 
nepříjemného, něco, 
co se nás netýká, 
a není součástí živo-
ta. Bohužel, pravý 
opak je pravdou. Ro-
díme se proto, aby-
chom jednoho dne 
odešli... Ano, není 
spravedlivé, kdy 
a kdo odchází, to 
změnit nemůžeme. 
Ale můžeme ales-
poň změnit prostře-
dí, ve kterém bude 
klient odcházet. 
No a tak se ptám: 
Komu novela záko-
na o pohřebnictví 
prospěje? Pohřební 

službě ne, ta dostane zaplaceno tak 
jako tak. Poskytovateli sociálních slu-
žeb také ne, ba naopak. A nejhůř celá 
novela dopadne na klienta. Ten bude 
zase „harcován“ do nemocnice, aby 
poskytovatel nemusel platit několik 
desítek tisíc za rok za převoz, zaopat-
ření a uložení zemřelého. A že to není 
malý obnos.
Pro ilustraci přikládám ceny nejmeno-
vaného pohřebního ústavu v nejme-
novaném městě, kde poskytovatel 
okamžitě po návštěvě registrujícího 
orgánu (MHMP) na jeho doporučení 
uzavřel smlouvu s jediným pohřeb-
ním ústavem, který zde existuje.
...„Dle této smlouvy bude objednateli 
účtováno uložení zemřelého v chla-
dícím zařízení po dobu 48 hodin 
od úmrtí. Propůjčení místnosti pro 
úpravu bude poskytnuto zdarma. 
Na poskytnuté plnění bude dodava-
telem vystavena faktura se splat-
ností 10 dnů v následujícím rozsahu 
včetně DPH 15%:
• Rakev převozní  690,00 Kč
• Strojení zemřelého, bylo-li  

provedeno 348,45 Kč
• Rubáš, byl-li použit 473,80 Kč
• Převoz zemřelého 100,00 Kč
• Použití chladícího zařízení  

za 1 den 288,65 Kč

Pokud sečteme „pouze“ převozní ra-
kev, převoz zemřelého a použití chla-
dicího zařízení, vyjde nám 1367,30 Kč.  
Pokud ještě připočteme ostatní po-
ložky – rubáš a strojení zemřelého 
dostaneme se na částku 1900 Kč. 
V roce 2017 nám v domově seniorů 
zemřelo 13 klientů, 2 zemřeli v ne-
mocnici... Jednoduché počty, že?
Quo vadis, etiko... Quo vadis, morál-
ko… Quo vadis, paliativní péče…?
Nebylo by mnohem lepší, aby se někdo 
z moudrých a kompetentních začal 
zabývat problematikou ohledání ze-
mřelých? Mimopražská zařízení soci-
álních služeb mají obrovský problém, 
když klient zemře v dopoledních či 
odpoledních hodinách. Koroner fun-
guje od 17 hodiny. Ošetřující lékař 
má plnou čekárnu pacientů, nebo mu 
skončily ordinační hodiny a prostě 
odmítá z objektivních důvodů přijet. 
Dispečink rychlé záchranné pomoci 
vás odkáže na koronera nebo ošetřu-
jícího praktického lékaře... Takže po-
hádka o slepičce a kohoutkovi aneb 
tragédie o několika dějstvích…

Lenka Hasnedlová

Když jsem 5. ledna otevřela e-mail, a přečetla si výkladové stanovisko MPSV a MMR k pro-
blematice zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, začalo mě oblévat horko.

I N Z E R C E

s.r.o.

Firma Froda s.r.o.
nabízí ze svého provozu – prádelna Froda  

ve Václavské ulici 886/III, Jindřichův Hradec –  
k prodeji

profesionální  
elektrický sušič prádla  

Miele
typ PT 7801 

s kapacitou náplně až 32 kg  
a objemem bubnu 800 l

Stroj je v perfektním stavu.  
V provozu od 7/2009 s cca 50% počtem  

udávaných provozních hodin.  
Po celou dobu provozu byla sušička  
pravidelně servisována firmou Miele.

Cena dohodou. 
Případný převoz zajistí firma Froda.

Kontakt: 
Martin Pípal, tel.: 723 063 946,  
mail: froda.mp@seznam.cz
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KAM SE PODĚLA
léčebná rehabilitace v pobytových 
zařízeních sociálních služeb?
Aneb detektivka o jednom ztraceném slovíčku, co vypadlo ze zákona.

V současné době se však znovu za-
číná hovořit o léčebné rehabilitaci 
a její potřebě v PZSS a začínají se 
vést debaty o jejím návratu. Zain-
teresovaní odborníci již podnikají 
první kroky v tomto směru. S jakým 
úspěchem, to teprve uvidíme.

Abychom však pochopili rozsah ce-
lého problému, musíme se vrátit 
o řadu let zpět. Proto je nutný malý 
historicko-právní exkurs.

Problematika poskytování zdravot-
ní péče PZSS byla až do roku 1993 
řešena zdravotnickými předpisy 
(zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu). Zavedení systému veřejného 
zdravotního pojištění znamenalo 
zrušení této právní úpravy a nová 
právní úprava tuto problematiku ne-
řešila. Poskytování zdravotní péče 
v PZSS (a to jak ošetřovatelské, tak 
i rehabilitační péče) se tak dostalo 
mimo zákon, ačkoliv zdravotní péče 
se tam fakticky i nadále poskytova-
la, avšak bez opory v právních před-
pisech. Část PZSS proto požádala 
o registraci jako nestátní zdravot-
nické zařízení a na základě této re-
gistrace poskytovala zdravotní péči. 

Teprve zákon 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách a novela zák. č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, vytvořily potřebný právní 
rámec pro poskytování ošetřovatel-
ské a rehabilitační péče v PZSS. Zák. 
č. 109/2006 Sb., který novelizoval 
zákon o veřejném zdravotním pojiš-
tění, zavedl nově § 17a, jenž umožňo-
val poskytování „ošetřovatelské a re-
habilitační péče“ v PZSS. Tato novela 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2007.

PARAGRAF 17A:

„Za účelem zajištění věcného plně-
ní při poskytování ošetřovatelské 
a rehabilitační zdravotní péče po-
jištěncům umístěným v zařízeních 

sociálních služeb s pobytovými 
službami uzavírají Všeobecná zdra-
votní pojišťovna České republiky 
a ostatní zdravotní pojišťovny zříze-
né podle zvláštního zákona zvláštní 
smlouvy s těmito poskytovateli so-
ciálních služeb. Příslušná zdravotní 
pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, 
pokud o to zařízení sociálních slu-
žeb požádá a současně prokáže, že 
ošetřovatelská a rehabilitační zdra-
votní péče bude poskytována zdra-
votnickými pracovníky zařízení so-
ciálních služeb, kteří jsou způsobilí 
k výkonu zdravotnického povolání 
podle zvláštních právních předpisů.“

DÁLE PAK NOVELA DOPLNILA  
V § 22 NOVÉ PÍSM. E) TOHOTO 
ZNĚNÍ: 

„e) ošetřovatelská a rehabilitač-
ní péče poskytovaná na základě or-
dinace ošetřujícího lékaře pojištěn-
cům umístěným v zařízeních služeb 
odborně způsobilými zaměstnanci 
těchto zařízení, pokud k tomu za-
řízení uzavřou zvláštní smlouvu 
s příslušnou zdravotní pojišťovnou 
podle §17a“.

Výše uvedená právní úprava zavede-
ná v zákoně o veřejném zdravotním 
pojištění poskytla PZSS právní titul 
nejen pro poskytování ošetřovatel-
ské, ale i rehabilitační péče. Jednalo 
se o tzv. indukovanou péči, tj. péči 
na základě ordinace ošetřujícího lé-
kaře. Zdálo se, že již nic nemůže stát 
v cestě kvalitnímu poskytování zdra-
votní péče v PZSS.  To však byl omyl. 
V praxi zdravotní pojišťovny v rozpo-
ru s výše uvedenou právní úpravou 
i nadále odmítaly uzavřít zvláštní 
smlouvu na výkony rehabilitační 
péče (odbornost 902 - fyzioterapie). 

TERMINOLOGICKÁ ÚPRAVA

Tato situace trvala až do přijetí zá-
kona č. 369/2011 Sb., který změnil 

zákon o veřej-
ném zdravot-
ním pojištění 
a další předpi-
sy a který slova „rehabilitační“ z tex-
tu vypustil. Tato novela nabyla účin-
nosti dne 1. 4. 2012 současně se 
zákonem o zdravotních službách. 
Dle důvodové zprávy se jednalo jen 
o „terminologickou úpravu“, neboť 
zákon o zdravotních službách spo-
jení „ošetřovatelská a rehabilitační 
péče“ nezná. 

Novela zákona č. 369/2011 Sb., kte-
rou se mění zákon 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně některých dalších záko-
nů, přinesla s účinností od 1. 4. 2012 
zásadní změnu i v oblasti lázeňské 
péče. Původní § 33 zák. č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
(před novelou zákonem č. 369/2011 
Sb.), byl označen „lázeňská péče“ 
a stanovil pouze podmínky pro lá-
zeňskou péči a nezmiňoval rehabi-
litaci či léčebnou rehabilitaci. Reha-
bilitace pak byla obsažena ve výčtu 
hrazené zdravotní péče v § 13 odst. 
2, písm. a) cit. zák., a nebyly pro ni 
dále v textu stanoveny žádné zvlášt-
ní podmínky. 

Novelou pak byl ve výčtu v § 13 odst. 
2, písm. a) zákona o veřejném zdra-
votním pojištění termín „rehabili-
tace“ nahrazen termínem „léčebně 
rehabilitační péče“ a nově byla do to-
hoto výčtu doplněna „lázeňská lé-
čebně rehabilitační péče“. Dále bylo 
doplněno označení § 33, a to termí-
nem „léčebně rehabilitační péče“ 
a rovněž byl zcela nahrazen původní 
text § 33 odst. 1 textem novým:

„(1) Hrazenou službou je dále léčeb-
ně rehabilitační péče, poskytovaná 
jako nezbytná součást léčebného 
procesu, jejíž poskytnutí doporučil 
ošetřující lékař a potvrdil revizní lé-
kař. Návrh na léčebně rehabilitační 

Pamětníci si jistě vzpomenou na výbornou francouzskou komedii Kam se po-
děla sedmá rota? Podobně bychom se mohli ptát i po osudu rehabilitační péče, 
dnes léčebně rehabilitační péče, která za ne zcela vyjasněných okolností zmi-
zela nejdříve z pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) a poz-
ději i z obecně závazných právních předpisů.

JUDr. Petr Haluza
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péči podává na formuláři zdravotní 
pojišťovny lékař registrujícího po-
skytovatele anebo ošetřující lékař 
při hospitalizaci, jde-li o poskyt-
nutí lázeňské léčebně rehabilitač-
ní péče, návrh obsahuje též určení 
stupně naléhavosti.“

Další odstavce textu § 33, tj. (2) až 
(7) po této novele, resp. až odst. (12) 
ve stávající platné úpravě se zabýva-
jí výlučně lázeňskou léčebně rehabi-
litační péčí. 

Lze tedy dovodit, že původní lázeň-
ská péče byla zahrnuta do léčebně 
rehabilitační péče (viz nové označe-
ní § 33), byť této se věnuje jen odst. 
(1) cit. § 33 a zbylé odstavce, tj. (2) až 
(12) se zabývají lázeňskou léčebně 
rehabilitační péčí. 

Z hlediska legislativního se nejedná 
o šťastnou a srozumitelnou úpravu. 
Ostatně nikdo, ani poskytovatelé, 
ani zdravotní pojišťovny, nevěnoval 

této změně právní úpravy pozor-
nost, byť tato má zásadní dopad 
do praxe (zejména odbornosti 925 – 
domácí zdravotní péče, ale i odbor-
nosti 913 – všeobecná sestra v soci-
álních službách).

A JAK TO PROBÍHALO V PRAXI?

Téměř šest let od výše uvedené no-
vely zákona probíhala praxe posky-
tování léčebné rehabilitační péče 
na základě ordinace ošetřujícího 
lékaře, nebylo vyžadováno potvr-
zení revizního lékaře a zdravotní 
pojišťovny proplácely výkony v od-
bornosti 902 – fyzioterapeut bez ja-
kéhokoliv omezení. 

Jak je zřejmé z dikce § 33 odst. 1, kaž- 
dou indikovanou léčebnou rehabili-
taci by měl schválit revizní lékař. Že 
je to nesmysl? Ano, ale zákon to tak 
požaduje. Praxe si samozřejmě našla 
cestu: tento způsob indikace léčeb-
né rehabilitace je s tichým souhla-

sem všech zúčastněných obcházen. 
O nezbytnosti léčebné rehabilitace 
např. pro klienty po iktu, zlomeni-
ně krčku či končetiny není sporu. 
Stejně tak je nutná léčebná rehabi-
litační péče o klienty se zdravotním 
postižením (např. DMO, tělesné po-
stižení nejrůznějšího stupně atd.).

Že se v těchto peripetiích již přestá-
váte orientovat? Že to tak trochu 
připomíná detektivku? Tak držte 
palce, aby se jednání o změně práv-
ní úpravy léčebné rehabilitace po-
dařila. Jejich cílem je zjednodušení 
právní úpravy a návrat léčebné re-
habilitace do PZSS. Jak ministryně 
práce a sociálních věcí, tak i minis-
tr zdravotnictví jsou o problémech 
léčebné rehabilitace informováni. 
Věříme, že oba resorty přijmou po-
třebnou právní úpravu, která po-
vede ke zkvalitnění zdravotní péče 
o klienty v PZSS. 

JUDr. Petr Haluza
advokát

Provádění prohlídek těl zemřelých je 
nedílnou a důležitou součástí posky-
tování zdravotní péče. Ač se možná 
někdo pozastaví nad přívlastkem „dů-
ležitou“, je nutno si uvědomit, že pro-
hlížející lékař – koroner – je poslední 
lékař, který zemřelého vidí. A je na něm 
a pouze na něm, zda úmrtí člověka 
uzavře jako přirozené, nebo zda nalez-
ne působení vnějších vlivů a dá podnět 
k dalšímu prověřování. 
Podíváme-li se na problematiku pro-
hlídek těl zemřelých obecně, musíme 
poznamenat, že péči o zemřelé má za-
jišťovat stát. V rámci přenesené působ-
nosti se bohužel stát této odpovědnos-
ti zbavil a přenesl ji na jednotlivé kraje. 
Každý kraj má tedy za povinnost zajis-
tit provádění prohlídek těl zemřelých 
na svém území. No a každý kraj k tomu 
přistoupil jinak. Někdo přenesl tuto po-
vinnost na záchrannou službu (proto-
že je kraj zároveň jejím zřizovatelem), 
některý kraj zkusil oslovit registrující 
lékaře. Ne vždy ale je toto řešení vhod-
né, a proto kraje hledají i další způsoby 
zjištění prohlídek těl zemřelých. Někte-
ré kraje řeší prohlídky například exter-
ním nákupem této služby. 
Legislativně řeší prohlídky těl zemře-
lých Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách. V § 84 je taxativně uvedeno, 
kdo může prohlídky provádět. Předně 
je tato povinnost uložena registrujícím 
lékařům, následně pak provádí pro-
hlídky lékař LSPP (pohotovostní služ-
ba), případně ZZS, nebo poskytovatel 
zdravotních služeb, která má s krajem 
uzavřenu příslušnou smlouvu. 
A jak to funguje ve skutečnosti?  Prak-
tičtí lékaři by měli zajistit provádění 
prohlídek svých zemřelých pacientů 

v provozní době a v době návštěvní 
služby své ordinace. Zároveň ale pro-
hlídka nesmí narušit průběh ordina-
ce. Takže praktický lékař je postaven 
před dilema, zda ošetřit 20 pacientů 
v čekárně, nebo jet na prohlídku těla 
zemřelého. Navíc VZP ve smlouvách 
s lékařem většinou časově omezila 
návštěvní službu například do 17:00 
hodin. Takže po této době je praktic-
ký lékař „mimo hru“. Dalším hráčem 
na tomto poli je LSPP – lékařská poho-
tovostní služba. Ta je dnes již většinou 
nevýjezdní, nebo řeší ten samý pro-
blém s plnou čekárnou jako praktický 
lékař. Takže opět slepá ulička. Situaci 
nezachrání ani další jmenovaná insti-
tuce – záchranná služba. Dle zákona 
může lékař ZZS provést prohlídku těla 
v případě úmrtí při poskytování neod-
kladné přednemocniční péče (rozu-
mějme při resuscitaci). Pokud dojde 
k úmrtí před příjezdem lékaře, opět by 
dle zákona ZZS neměla prohlídku pro-
vádět. Takže pak již zbývá jen externí 
poskytovatel zdravotních služeb, se 
kterým má kraj uzavřenu smlouvu. Ten 
pak má zajistit řádné provádění prohlí-
dek v rámci kraje.   
A co na tento systém říkají sociální 
služby? Nejlépe jsou na tom ta zaříze-
ní, která mají lékaře k dispozici nepře-
tržitě, jsou-li taková. Ostatní zařízení 
se musí obracet na smluvního poskyto-
vatele (koronera), pokud v daném kraji 
funguje. Nebo jsou odkázáni na milost 
a nemilost ZZS. Z vlastní zkušenosti 
víme, že někdy je to bez sebemenšího 
problému, někdy je to s „přednáškou“, 
proč ZZS nemá jezdit do zařízení soci-
álních služeb. Záleží na podmínkách, 
jaké má kraj nastaveny, a jak má kraj 

zajištěno provádění prohlídek těl ze-
mřelých. 
Pokud se přitom podíváme na proble-
matiku spolupráce se zařízením sociál-
ních služeb ze strany lékaře – koronera, 
tak provádění prohlídek těl zemřelých 
v takovém zařízení bývá většinou bez 
problémů. Lékař má k dispozici zdra-
votnickou dokumentaci, kvalifikovaný 
personál podá přesné informace a lé-
kař má ulehčenou práci při určování 
příčiny úmrtí. I tak ale zůstává obezřet-
ný, neboť máme zaznamenáno v zaří-
zení sociálních služeb i úmrtí násilné. 
Někdy ovšem lékař musí řešit zásadní 
otázku „identifikace zemřelého“, ne-
boť v některých zařízeních nemusí mít 
všichni klienti u sebe doklad totož-
nosti. To je pak pro lékaře složitější 
situace, neboť dle zákona by pak měl 
povolat policii, aby provedla zjištění 
totožnosti zemřelého.  Na nápravě této 
situace se zařízeními, do kterých jezdí-
me pracujeme a hledáme nejvhodnější 
řešení. 
Aby celý systém prohlídek mohl opti-
málně fungovat, bylo by nejvhodnější, 
aby kraj zajistil prohlídky těl zemřelých 
jednou službou pro celé území kra-
je, případně by byli smluvně zavázáni 
k provádění prohlídek jednotliví léka-
ři pro daný region. S tímto modelem 
máme nejlepší zkušenosti. A tím se 
vracíme opět na začátek, kdy odpo-
vědnost leží na úřednících krajského 
úřadu, a ti musí najít vhodné řešení. 
Věřím ale, že jednou úředníci pochopí, 
že i v zařízení sociálních služeb může 
dojít k úmrtí a začnou celou situaci 
komplexně řešit. Držme jim palce, ať je 
to co nejdříve.

Ing. David Tuček

Práce koronera – provádění prohlídek těl zemřelých



STANDARDY KVALITY: 
DOBRÝ SLUHA, 
ALE ZLÝ PÁN

Nejen o standardech kvality, inspekcích, veřejném ochránci práv a smyslu ergoterapie, ale  
i o dalších tématech jsme si povídali s geriatrem MUDr. Zdeňkem Kalvachem, čestným předsedou 
Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP. 

Jedním z principů humanistické 
psychologie je chápat, nikoli ur-
čovat či kontrolovat chování lidí. 
Jak to jde dohromady se standar-
dy kvality, které nařizují pláno-
vání individuálních cílů klientům 
pobytových zařízení?
Základem přístupu ke znevýhodně-
ným lidem je vždy obecná lidská sluš-
nost, laskavost a očekávatelná míra 
zájmu. Od toho se odvíjí personali-
zace postupů, čili hledání postupů 
a jejich „šití na míru“ podle správně 
pochopených potřeb, priorit a limitací 
jednotlivých klientů. Různé standardy 
a metodiky jsou typicky „dobrý sluha, 
ale zlý pán“. Je dobré, když udržují ne-
podkročitelnou úroveň, ale zlé, když 
glajchšaltují, formalizují, vedou k fixlo- 
vání a hlavně odvádějí od pacientů. 
I tady je jeden z cílů pro Společnost 
lékařů: pokusit se změnit nesmyslně 
nastavený systém příšerné adminis-
trativní zátěže a byrokracie.  „Nejsou 
lidi“, aby zajišťovali přímou péči, 
a současně i ta malá skupinka sedí 
desítky hodin u počítačů, vyplňuje, 
přepisuje a škrtá, v nesmyslném boji 
o halíře vykazuje výkony, aby nahradi-
la vhodnou paušalizaci. Jiní zase ne-
smyslně mačkají tlačítka na pokojích, 
aby dokumentovali dílčí výkony. Je to 
nedůstojné a má to ničivý dopad. Kon-
troverzně se projevují počítače, které 
zhoršují individualizaci. Když se na to 
člověk podívá, tak papíry jsou krás-
nější, ale všichni mají stejný formální 
a nic neříkající individuální plán „Ctrl 
C – Ctrl V“. Je to třeba změnit, je tře-
ba obnovit a posílit osobní zodpověd-
nost lidí v přímé péči, sejmout z nich 
strach z inspekcí, které „jdou po pa-
pírech“ a vůbec je nezajímá skutečná 
kvalita péče. Hyperbyrokracie logicky 
vede k neřešitelným protikladnostem 
a nebezpečím – všechny abundantní 
pokyny a informace vždy vedou k vyš-
ší chybovosti. Již dnes by dodržování 
všech nařízení zřejmě zastavilo pro-
voz, když částečné dodržování jej ne-
příjemně (v neprospěch klientů) ztíži-
lo.  Jak se může stát strašákem zákon 
o ochraně osobních dat? Zažil jsem 

situaci v jednom zařízení, kdy klíčový 
sociální pracovník konkrétního klien-
ta se nesměl dozvědět, že je ten člo-
věk diabetik, protože by to bylo poru-
šení ochrany citlivých osobních údajů 
ze strany zdravotnického úseku. Jak 
se starat o někoho, o kom nevím něco 
tak důležitého? Je nezbytné uznat, že 
jde o zdravotně-sociální péči, vyvést 
tento pojem z ilegality do legislativy, 
odvodit metodiku, rozbít to nekoneč-
né vzájemné přeúčtovávání, co je vý-
daj zdravotní a co sociální… A také tím 
umožnit skutečné fungování multi-
disciplinárních týmů včetně zapojení 
„ústavního“ lékaře.

Zmínil jste, že inspekce jsou 
mnohdy strašákem a formalizu-
jí přístup ke klientům. Jaký je 
váš názor na systém kontroly 
kvality?
Z různých zařízení vím, že to hrozně 
zdegenerovalo, a zvlášť proto, že se 
jede po papírech. Je to hrůza, že ně-
kdo může být za obětavou a velmi 
dobrou péči ještě potrestán, jen pro-
to že nesplnil nějaký formální výnos 
nebo špatně vyplnil tabulky…  Pokud 
inspekce budou přistupovat tak, že 
ani – stejně jako v LDN – nebudou 
chodit za klienty („nejsem k tomu 
oprávněn, ještě bych tam mohl něco 
chytit, přineste mi papíry“), tak je  
orwellovsky zdeformované a musí se 
to změnit. 

Do činnosti pobytových zařízení 
často vstupuje i Veřejný ochránce 
práv. Pro pečující je mnohdy těž-
ké určit hranici mezi zajištěním 
bezpečnosti klienta a omezením 
jeho práv.   
Je to o hlavně o komunikaci. Když 
se řeší stížnosti ve zdravotnictví, tak 
většinou je největší problém ve špat-
né komunikaci zdravotníků s příbuz-
nými. Vzniká spousta nedorozumě-
ní. Pokud jde o Veřejného ochránce, 
účastnil jsem se několika kontrolních 
návštěv, a musím říci, že „lidé od om-
budsmanky“ byli znalí, korektní, velmi 
přesní. Určitě nebyli zlí, mstiví, „kr-

velační“, určitě nechtěli vše převrátit 
vzhůru nohama. Více podezřívavé ani-
mozity bylo ze strany zařízení. Kdyby 
si zkraje všichni sedli ke stolu a vní-
mali záležitost jako průnik různých 
úhlů pohledu (řekněme odborného 
a lidskoprávního), mohlo se vše řešit 
k oboustrannému prospěchu. Perso-
nál se třeba apriorně urážel – byla to 
zdravotnická zařízení – ve stylu „tak to 
dejte k soudu, bavit se s vámi nebudu, 
já jsem primář a vy jste kdo?“ Vyhro-
cování úplně zbytečně. Přitom upo-
zornění byla typu – myslíte, že oprav-
du musí být jídlo podáváno u postele 
na toaletní křeslo, do kterého klient 
vykonává přes den svou potřebu,  je 
nutné, aby pečovatelka jednou žínkou 
myla tři lidi na pokoji…? 
Přínos ombudsmanského dohledu 
nad pobytovými „uzavřenými“ zaříze-
ními pro rizikově znevýhodněné a ne-
mohoucí lidi považuji za velmi přínos-
ný a nezbytný. Škoda jen, že nemůže 
prolomit mezirezortní bariéry a při-
spět ucelenosti péče. „Lidé od om-
budsmanky“ se jednoznačně soustře-
dí na právní a lidsko-právní stránku 
věci a vůbec nezasahují do toho odbor-

Zdeněk Kalvach
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ného. Uvedu příklad: Mne až tak neza-
jímá, když se řeší, jestli sestřička má 
čitelnou jmenovku, nebo ji nemá. Mně 
vadí, že ti lidé/pacienti nejsou mnoh-
dy funkčně pochopení a metodicky 
správně intervenovaní: tady ti by se 
měli intenzivně rehabilitovat a těmhle 
by měl být dopřán důstojný klid ne-
diskriminačně paliativního režimu. 
Nemůže se postupovat podle chorob, 
musí to být ucelené funkčně geriat-
rické, zdravotně sociální hodnocení. 
Pacienti jsou nepochopení, a proto se 
jim nedostává toho, co by potřebovali, 
nestaví je to na nohy, i když by to té-
měř nic ekonomicky nestálo, chybí od-
borná, geriatricky gramotná erudice 
i garance. To je závažnější, než jestli 
má sestřička jmenovku… ale od toho 
úřad Veřejné ochránkyně není, do-
konce by překročil své kompetence. 
Takže podle mého k obecnému pro-
spěchu: ještě více metodické podpory 
od ombudsmana, ale k tomu i odbor-
né (nikoliv byrokraticky formální!) vy-
zvednutí péčové oblasti z nebezpečné 
bezprizornosti.  

Kdo je v tomto systému bezprizor-
ní a v jakém smyslu?
Problémem je černá díra mezi zdra-
votním a sociálním rezortem. Ten 
systém dlouhodobé péče, péčová 
oblast, zdravotně sociální pomezí, je 
děravý jako ementálský sýr. Smrtelně 
nebezpečná je podceňovaná či neu-
vědomovaná existence negativních 
kompetenčních konfliktů, území 
nikoho, v němž se ocitají „nechtění 
lidé“, kteří „nikomu nepatří. Jde o de-
setitisíce, spíše statisíce lidí, kteří  
jsou přechodně či dokonce trvale de-
-medicinalizováni, protože jsou příliš 
sociální pro zdravotnická zařízení, 
jsou de-socializováni, protože jsou 
příliš nemocní pro sociální zařízení, 
a vyobcováni, tedy de-municipalizo-
váni pro obce, protože potřebují něco 
odborně rezortního. Oni vlastně ne-
patří vůbec nikam a nikomu, zvláště 
když jde o osamělé lidi bez funkčních 
rodin – např. o křehké ovdovělé sta-
ré ženy. To vytváří představy, že by 
mohla vzniknout nějaká chudinská 
azylová síť starobinců, chudobinců 
a chorobinců pro ty, kteří sami ne-
mohou, nikam nepatří a které nikdo 
nechce, protože kdyby je chtěl, tak se 
o ně postará. Takže spadnou do té 
„sítě“, a tam se budou o ně starat 
nekvalifikovaní lidé, protože kdyby 
byli schopní, byli by také někde jinde.  
„Neúspěšní se starají o neúspěšné“. 
To je děsivá představa. V zájmu celé 
společnosti a její sebeúcty je nezbyt-
né zachovat důstojnou kvalitu živo-
ta a odbornou bezpečnost podpory 
těchto lidí.  

Co si myslíte o úloze ergoterapie 
v sociálních službách? Jakou má 
pozici u nás? 

U nás? Hluboké nepochopení. Já jsem 
ovlivněný tím, jak jsem ji zaregistroval 
ve Švédsku. Tam jde o multidiscipli-
nární obor – já pán, ty pán. Ty jsi od-
borník doktorský, já ergoterapeutický, 
on fyzioterapeutický, a velmi důležitý 
je sociální pracovník. Je to velmi hez-
ká a užitečná diskuze. U nás převa-
žuje pořád takový už pošramocený,  
vojensko medicínský pohled (nezbyt-
ný v chirurgii). Velitelem je doktor, 
domněle proto, že je nejvzdělanější, 
ten velí a s nikým se moc nebaví, na-
tož radí. Já mám podstatně raději me-
todu setkávání multidisciplinárního 
týmu. Není neefektivní (jak se někdy 
soudí) a nikdy to pro mne není ztráta 
času. Jako pro doktora bylo pro mne 
vždy zajímavé v té půlhodince, maxi-
málně hodince jednou týdně slyšet, 
co mi o těch lidech říká ošetřovatelský 
personál a doufám, že i pro něj byla 
zajímavá moje vysvětlení postupů, 
přístupů či projevů klientů.  Praktic-
ky vždy jsme pozměnili individuální 
plán, a na obou stranách bylo opako-
vaně slyšet:  „Aha, to jsem si neuvědo-
mil/la, to jste mne poučil/la…“  Bylo 
to skvělé. Ale u nás se ergoterapie 
spojila s háčkováním síťovek, prý že 
je to léčba prací, která málokoho baví, 
nebo stařenky malují na hrnečky, pak 
jim to umyjí a začnou znova, je to ta-
kové perpetum mobile marnosti… 
Zvláště proto ergoterapeuti odcházejí 
mimo obor – jaká škoda.

Hospitalizace je často pro seniory 
rizikovým faktorem. Zkušenosti 
zdravotníků z pobytových zaří-
zení jsou velmi negativní, jejich 
klient je hospitalizován s banální 
věcí a vrátí se s dekubity.
To je další důležitý bod: jak zvládnout 
přechod z lůžkového zdravotnické-
ho zařízení do komunity, metodu 
cílevědomého propuštění. K našim 
závažným problémům patří, že obec-
ně neumíme dobře intervenovat de-
kompenzace křehkých geriatrických 
pacientů – např. banální respirační 
zánět. Terapeutické/intervenční okno 
je u nich otevřeno pár desítek hodin. 
Když se to zvládne, vracejí se ti lidé 
domů a chodí další dva roky pro vnou-
čata. Ale když se to nezvládne, tak se 
rozleží a umírají na dekubitální sepsi 
v nějaké LDN. Přitom nejde o vyso-
konákladové opatření, jde o to, aby 
takového člověka nikdo neupoutal 
k lůžku, aby měl „županový režim“ 
s vysazováním do křesla, aby se za-
vodnil a skutečně požil nějakou stra-
vu, aby si v prvním týdnu osudově „ne-
snědl“ (nekatabolizoval) vlastní svaly, 
aby včas dostal nějaké základní anti-
biotikum … Ale tohle my často neumí-
me, ztratíme kritický čas, předřadíme 
mnohdy zbytečné nákladné výkony 
ve zničujícím paralyzujícím režimu 
s močovým katetrem, tlumivými psy-
chofarmaky, ohrádkami či kurty. 

A druhou věcí, kterou neumíme, je cí-
lené propouštění. Říká se, že propou-
štěcí proces u křehkých geriatrických 
pacientů začíná okamžikem přijetí. 
Hrají v něm velkou roli právě ergote-
rapeuti a sociální pracovníci. Odkud 
ten člověk přichází, co se může a musí 
udělat, aby se vrátil do svého přiroze-
ného komunitního prostředí? U nás 
se sice aktivuje sociální pracovník, 
ale: „Rychle sežeň, kam ho pošleme, 
jak se ho můžeme zbavit. Kdyby mohl 
být doma, tak není u nás, sežeň rych-
le LDN, když není místo v Praze, tak 
třeba v Přerově, to je jedno“. Vlastně 
se vůbec nepočítá s tím, že by někdo 
řekl: „Ten člověk je po mrtvici, špatně 
chodí, je potřeba ho rehabilitovat, ale 
kam až? Potřebuje ujít tři schody, aby 
se dostal do bytu, dejte dva schody 
jako rezervu a bude to ono. Když ho 
budete rehabilitovat na deset schodů, 
bude to nadbytečné, a když na 2 scho-
dy, tak upadne a máte ho zpátky v ne-
mocnici“. Někdo musí zhodnotit jeho 
prostředí, říct, k čemu rehabilitovat 
a spolupracovat na tom přechodu. To 
jsou pro nás, pro Česko, bohužel stále 
ještě „nové“ dimenze využití ergotera-
peutů, které teprve zhodnotí práci tře-
ba chirurgů či intenzivistů, kteří dnes 
dokážou lidi převést přes velmi ne-
bezpečné fáze stonání. Jsme mnohdy 
velmi velkorysí v tom, že i křehkým 
starým lidem poskytneme totální en-
doprotézy či kardiostimulátory, jen-
že pak je neuvěřitelně „zmarníme“, 
necháme rozležet na standardním 
oddělení, kde „nemají lidi“ a někdy 
ani geriatrický zájem,  takže je znovu 
přikurtují, dají jim močový katetr, žád-
nou stravu ...  Zůstaneme na půl cesty, 
zmarníme to, a pak řekneme, nemě-
la se jim ta operace dělat. Ale měla!  
A měli u toho být ergoterapeut, sociál-
ní pracovnice, multidisciplinární tým, 
cílevědomě směřované propuštění 
do připraveného prostředí … Takhle 
se práce i nákladné prostředky zmar-
nily, ale ušetřili jsme na provozu.  

Děkujeme za rozhovor.
Lenka Kaplanová
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Ombudsmanka konstatuje, že v sou-
časné době je personálu v léčebnách 
tak málo, že to vede k automatizová-
ní péče. Personál nemá na pacienty 
dostatek času, nemůže se jim indivi-
duálně věnovat. Prioritou je efektivi-
ta, nikoli potřeby pacientů. Z péče se 
vytrácí jakákoli individualizace, paci-
enti nejsou dostatečně podporováni 
v soběstačnosti (patrné je to zejména 
u provádění hygieny, u podávání stra-
vy, používání toalety), ale projevuje 
se to např. i v používání omezovacích 
prostředků, nedostatečném sledová-
ní bolesti apod.

Uvedu pouze několik poznatků, které 
ve své zprávě ombudsmanka uvádí:
- prostředí je většinou neosobní, pa-

cienti nemají soukromí, na poko-
jích jsou nejčastěji po čtyřech nebo 
pěti, v pokojích nejsou stoly, ani 
židle, místo nich byla používána to-
aletní křesla (i v průběhu podávání 
stravy nebo k odkládání věcí), 

- v pokojích chybí signalizační za-
řízení v dosahu každého pacien-
ta, většinou je v pokoji jen jedno 
a mnohdy nefunguje, 

- koupelny a toalety nejsou bezbarié-
rové a nejsou vybaveny základními 
toaletními potřebami, v některých 
zařízeních bylo prováděno sprcho-
vání více pacientů najednou, paci-
enti byli při převážení do koupelny 
obnaženi, hygienu na pokoji pro-
váděl personál u všech pacientů 
najednou, toalety nelze zamknout, 
obvykle chybí jakékoli označení je-
jich obsazenosti,

- chybí denní místnosti pro chodící 
pacienty,

- nedostatek personálu a způsob 
jeho práce vede k odosobnění 
péče, ta se zaměřuje na provádění 
úkonů, aniž by se brala v potaz dů-
stojnost pacientů, 

- není respektována důstojnost pa-
cientů, v některých zařízeních má 
nadměrné množství pacientů zave-
den močový katetr, a to i ti, kdo bě-
hem dne zvládají chodit na toaletu, 

- zařízení neevidují konkrétní po-
užití omezovacích prostředků, tj. 
zahájení a ukončení jejich použití, 
informace o kontrolách pacienta 
a někdy ani informaci o tom, kdo 
o použití omezovacího prostředku 
rozhodl,

- běžně jsou používány postranice, 
aniž by se vyhodnocovalo riziko 
pádu, nelze akceptovat, aby chodí-
cí pacient nemohl jít v noci na toa-
letu a byl nucen vykonávat potřebu 
do plen,

- často chybí systematická preven-
ce podvýživy a dehydratace, zdra-
votnický personál neměl přehled 
o tom, jestli a kolik toho pacient 
snědl,

- mnoho zařízení rezignovalo při 
podávání stravy na jakoukoli kul-
turu stolování, zjištěná praxe je 
nedůstojná (nápoje v kojeneckých 
lahvích, polévka v hrníčcích, paci-
enti bez zubních protéz dostávali 
nemletou stravu), i soběstační paci-
enti obědvají na lůžku, nepřípustná 
je zjištěná běžná praxe mixování 
jednotlivých složek potravy dohro-
mady (obvykle maso s přílohou, 
nebo i s polévkou dohromady),

- rehabilitace pacientů probíhá pou-
ze několik minut denně, aktivizace 
zcela chybí, pacienti tráví celý den 
v nočním úboru, imobilní pacienti 
často pouze v lůžku,

- personál nezjišťuje, zda a jakým 
způsobem je pacient omezen 
ve svéprávnosti, přestože je to dů-
ležité pro udělování souhlasů s po-
skytovanou zdravotní péčí.

Přestože od zveřejnění této zprávy 
uplynulo již skoro čtvrt roku, neza-
znamenal jsem doposud žádnou re-
akci ministerstva zdravotnictví ani 
žádné zdravotní pojišťovny, naopak 
v denním tisku jsme měli možnost 
si přečíst řadu dalších alarmujících 
zpráv o situaci v těchto zařízeních.
Jak situaci zlepšit tak, abychom 
v příštích letech – pokud to budeme 
potřebovat – v těchto zařízeních na-

lezli alespoň takovou péči, která je 
seniorům a zdravotně handicapova-
ných spoluobčanům již v současnosti 
poskytována v naprosté většině poby-
tových zařízeních sociálních služeb? 
Již dlouho se hovoří o tom, že je nut-
no vytvořit systém dlouhodobé so-
ciálně zdravotní péče. Často přitom 
z úst politiků prakticky ze všech stran 
politického spektra zaznívá, že proto 
je nutno spojit ministerstvo zdravot-
nictví a ministerstvo práce a sociál-
ních věcí a sociální služby „medicina-
lizovat“. To už tady ale koncem 80. let 
minulého století bylo a pro sociální 
služby to nebylo příznivé období... 
V jedné z fází přípravy zákona o soci-
álních službách byl diskutován návrh, 
aby se za poskytovatele sociálních 
služeb mohla registrovat i ta zdravot-
nická zařízení, která poskytují soci-
ální péči, ale ze strany jedné z jejich 
asociací byl tento návrh rychle „sme-
ten se stolu“. Dnes už naprosto přes-
ně víme proč – zdravotnická zařízení 
by totiž musela dodržovat standardy 
kvality péče, které jsou v pobytových 
zařízeních sociálních služeb zcela 
jistě na podstatně vyšší úrovni, než 
na jaké je poskytována péče v léčeb-
nách pro dlouhodobě nemocné… 
Péče v těchto zařízeních je přitom 
podstatně dražší, než kolik činí nákla-
dy na péči např. v domově pro seniory 
(cca 39 000 Kč oproti cca 28 500 Kč),  
navíc zdravotní pojišťovny ošetřova-
telskou péči v pobytových zařízeních 
sociálních služeb hradí pouze z cca 
15 %. Malá poznámka mimo zamě-
ření tohoto příspěvku – co dělají zá-
stupci státu ve správních a dozorčích 
radách jednotlivých zdravotních po-
jišťoven?
Ano, obecně lze konstatovat, že 
ve zdravotnictví chybí peníze (ostat-
ně, kde nechybí…, ani v sociálních 
službách jich není nazbyt). Máme 
jistě špičkovou akutní medicínu, ale 
proč je péče v léčebnách dlouhodo-
bě nemocných katastrofální? Jistě, 
zdravotní sestry (ale ani sociální pra-
covnice a celý ošetřovatelský perso-

Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné 

KATASTROFÁLNÍ!
V závěru loňského roku zveřejnila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová zprávu o situaci 
v léčebnách pro dlouhodobě nemocné1. Zjištění, která jsou uvedena v této zprávě jsou – 
stručně řečeno – katastrofální… Na základě výsledků svých návštěv formulovala ombuds-
manka celkem 102 doporučení pro samotné léčebny a dalších 7 doporučení pro minister-
stvo zdravotnictví. Doporučení léčebnám se týkají nedostatků, které lze odstranit změnou 
přístupu k pacientům, či změnou organizace práce. Některé zjištěné nedostatky jsou však 
systémového charakteru, proto je ombudsmanka adresovala ministerstvu zdravotnictví. 
Za zcela nezbytné pro zlepšení situace považuje zejména zvýšení minimálního počtu zdra-
votnických a jiných odborných pracovníků.
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nál) nemohou mít plat (nebo mzdu), 
nižší než kolik dostává pokladní 
v supermarketu. Proč „platové ta-
bulky“ pro všechny zdravotnické 
pracovníky zpracovává ministerstvo 
práce, když jsou všichni odměňová-
ny ze zdrojů zdravotního pojištění? 
Neměly by tyto tabulky zpracovávat 
zdravotní pojišťovny? Ostatně (opět 
mimo zaměření příspěvku) – potře-
bujeme tolik zdravotních pojišťoven, 
když žádná z nich nemůže oficiálně 
svým klientům nabízet nadstandard-
ní péči? Zdroje by se určitě našly, ze-
jména v situaci, kdy naše ekonomika 
je v dobré kondici.
Položme si ale otázku, zda by ka-
tastrofální situaci v léčebnách pro 
dlouhodobě nemocné nevyřešilo je-
jich převedení ze sféry zdravotnictví 
do působnosti ministerstva práce 
a sociálních věcí. Z našich výzkumů2 
totiž vyplývá, že struktura klientů po-

dle věku, základní diagnózy a stupně 
soběstačnosti na ošetřovatelských 
odděleních v domovech pro seniory 
a v léčebnách pro dlouhodobě ne-
mocné je v zásadě obdobná, proč 
tedy má být stejná péče financována 
odlišně podle toho, zda je zařízení 
registrováno jako zařízení zdravot-
nické nebo sociální? Ano, jistě by 
bylo nutno všechny léčebny pro dlou-
hodobě nemocné rekonstruovat tak, 
aby naplňovaly standardy kvality 
péče, které jsou běžné v pobytových 
zařízeních sociálních služeb (ostatně 
rekonstrukci se tato zařízení ve svět-
le poznatků ombudsmanky stejně 
nevyhnou), jistě by bylo nutné dále 
pokračovat ve zvyšování úrovně pla-
tů sociálních pracovníků, jehož jsme 
byly svědky v závěru loňského roku. 
Realizací tohoto kroku by ale zcela 
jistě došlo k celkovému zefektivnění 
péče (proč dnes zdravotní pojišťovny 

platí léčebnám pro dlouhodobě ne-
mocné na každé lůžko cca 1300 Kč 
denně, když náklady na poskytování 
ošetřovatelské a rehabilitační péče 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb činí 340 Kč3), zcela jistě by 
přitom došlo k výraznému zlepšení 
kvality poskytované sociální i zdra-
votní péče, k odstranění nedostatků, 
o nichž hovoří ombudsmanka ve své 
zprávě a v neposlední řadě bychom 
do Bruselu mohli konečně „nahlásit“, 
že máme vytvořený ucelený systém 
dlouhodobé péče… Cestou k vytvo-
ření funkčního systému dlouhodobé 
péče určitě nemůže být spojení mi-
nisterstev ani převedení pobytových 
zařízení sociálních služeb do působ-
nosti ministerstva zdravotnictví. Ře-
šení je však nutno najít rychle, počet 
seniorů roste rychle.
  

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

1   viz: Léčebny pro dlouhodobě nemocné – zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv. https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_uplo-
ad/ESO/LDN_souhrnna_zprava_2017_web.pdf

2   viz: ČERVENKOVÁ, A. – BRUTHANSOVÁ, D. – PECHANOVÁ, M. Sociálně-zdravotní služby, poskytované klientům na ošetřovatelských odděleních 
domovů důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné se zřetelem k jejich sociální situaci a zdravotnímu stavu. Praha: VÚPSV, 2006. ISBN 80-
87007-35-2

3   viz: PRŮŠA, L. – LANGHAMROVÁ, J. – BAREŠ, P. – HOLUB, M. Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2015. ISBN 978-80-7416-232-9

Od podzimu loňského roku jsme 
s ošetřujícím praktickým lékařem 
klientů v domově seniorů debatova-
li o tom, jak vyřešíme e-recepty. Pan 
doktor, jeden z posledních matado-
rů, kteří fungovali bez počítače, za-
koupil notebook, program a směle 
jsme všichni vyhlíželi leden 2018…
První ordinace lékaře v novém roce 
se nesla ve znamení ladění techniky. 
Zjistili jsme, že máme v domově ne-
prostupné zdi. Internetový signál zdí 
neprošel. Nebyl totiž jako rytíř Brtník 
z Brtníku…
Pozvali jsme tedy na druhou ordinaci 
v pondělí technika, který má na sta-
rosti počítačovou síť. Jediný efekt 
byl, že v notebooku lékaře přenasta-
vil výchozí tiskárnu a e-recept nešel 
vytisknout ani na poliklinice v ordi-
naci pana doktora. Čekali jsme stále 
na signál.
Ve čtvrtek přišel opět mechanik. Pan 

doktor dostal „tanec svatého Víta“ 
z vidiny, že onen mladík zasáhne 
a přenastaví tiskárny v počítači. Čer-
nou mašinku hájil vlastním tělem 
a my s kolegyní jsme přenášely tis-
kárnu z místnosti do místnosti, aby 
se recept vytiskl. Ouha, nic se nedě-
lo. Na SUKL hlášení odešlo, recept 
však zůstal v útrobách programu 
a nic… 
Odstěhovaly jsme tiskárnu, aby bylo 
možné tisknout z druhého počíta-
če, na kterém pracujeme my, sestry. 
A směle jsme se vydaly vstříc třetímu 
týdnu s e-receptem.
Přenesly jsme tiskárnu, nachystaly 
karty klientů s požadavky na potřeb-
né docházející léky. Klient se záně-
tem průdušek byl vyšetřen během 
10 minut. Tentokrát však zradil – asi 
vítr – signál zakolísal, program se 
kousnul. Trpělivost pana doktora 
vzala za své. Klient odešel bez recep-

tu. Když podesáté vyběhlo varovné 
okno v programu a objevilo se „Za-
dejte název“ pan doktor nevydržel 
a napsal jadrné české slovo h… Světe 
div se, program asertivně odolával 
a stále vyžadoval název. Po restar-
tu, kdy to vypadalo u pana doktora 
na akutní mozkovou příhodu, pro-
gram vydal e-recept.
Byl to porod…, ale vymámili jsme 
onu nevzhlednou věc v podobě e-re-
ceptu. Bouřlivý výkřik hurá vyděsil 
zbývající tři klienty za dveřmi, čekají-
cími 30 minut na ošetření. A to jsem 
s běsem v očích koukala na hromadu 
20 karet s požadavky na recepty… ne-
hledě na ordinační dobu lékaře, kte-
rá je oficiálně 1,5 hodiny 2x týdně.
Stále přenášíme tiskárnu… Čekáme 
na signál, tiskneme e-recepty a smě-
le kráčíme ke GDPR…

Lenka Hasnedlová

JE LIBO E-RECEPT?

MIROSLAV  
KVAPIL

senior  manažer   
společnosti BDO,  

miroslav.kvapil@bdo.cz

NEBOJTE SE GDPR
Hrozba brutálních sankcí dala příležitost mnoha „obchodníkům se strachem“, kteří s GDPR radí bez potřebných kompeten-
cí. Dávejte si pozor,  abyste  nenaletěli amatérům. Pokud si s přípravou na GDPR nevíte rady, svěřte se do rukou společnosti  
BDO Advisory,  která  vám s novou legislativou skutečně pomůže. Mnozí poskytovatelé sociálních služeb řeší problém,  
v jakém rozsahu se jich GDPR týká, a proto firma BDO Advisory vyvinula ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb speciálně pro poskytovatele „obranný mechanismus“, který  poskytuje reálné řešení problematiky za cenově přija-
telných podmínek.

Obranný mechanismus má tři klíčové kroky – audit  GDPR, implementaci optimalizačních opatření, zajištění proškolení 
zaměstnanců klienta, případně zajištění  role pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Obraťte se pro další informace přímo na nás.
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DELŠÍ A LEPŠÍ ŽIVOT 

S VITAMINEM C
Již dlouho je známo, že vitamin C je nenahraditelný pro lidský organismus, ovšem až v poslední 
době se ukazuje jeho obrovský význam z hlediska zdraví a nemoci. Vitamin C chrání antioxidač-
ním účinkem zejména imunitní, nervové, svalové, střevní a jaterní buňky, odvádí z organismu 
toxické látky včetně kancerogenních a přináší do organismu antioxidační kapacitu, která ne-
utralizuje nežádoucí oxidační stres. Jeho vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, 
fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními 
(oxidační stres vzniká v buňce jako vedlejší produkt tvorby energie). Vitamin C dále zajišťuje nor-
mální funkce imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému, odpovídá za tvorbu kolage-
nu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání, je zásadní pro vstřebávání železa z potravin do 
organismu ad. 

ZVÝŠENÁ NEMOCNOST  
JE SPOJENA SE SNÍŽENOU  
HLADINOU VITAMINU C 

Vědecké studie ukázaly, že výskyt one-
mocnění je často spojen se sníženou 
hladinou vitaminu C a že zvýšení jeho 
hladiny snižuje úmrtnost. V případě, 
že oxidační stres není dostatečně ne-
utralizován antioxidačním účinkem 
zejména vitaminu C, může imunit-
ní, nervové a další buňky ohrožovat, 
narušit jejich DNA, vést je k mutaci. 
Oxidační stres tak poškozuje zdravé 
tkáně, vede je k chronicky zánětlivé 
reakci. Toto vše může přispívat ke kli-
nickým projevům v podobě depresí, 
únavového syndromu, opakovaných 
infekcí, alergií, autoimunitních, kar-
diovaskulárních a neurodegenera-
tivních chorob a nádorů. Vitamin C 

je zásadní pro fungování imunitního 
systému. Zvyšuje například protilátky 
proti virům. Bez vitaminu C by nefun-
govaly základní buňky imunitního sys-
tému (leukocyty) jako fagocyty, které 
likvidují v organismu všechny cizoro-
dé látky (viry, bakterie ad.). A nefun-
govala by ani lymfocytová část obran-
ných mechanismů proti nádorovým 
buňkám. Vysoké koncentrace vitami-
nu C se udržují také v nervových buň-
kách, respektive v mozku, přičemž je 
prokázaný vliv vitaminu C na fungo-
vání nervového systému. Proto někteří 
autoři popisují pozitivní vliv vitaminu 
C na autismus, epilepsii a kognitivní 
funkce (paměť, koncentrace ad.) u Alz-
heimerovy nemoci. Vitamin C také 
ovlivňuje pozitivně depresi a zvyšuje 
toleranci na stres, působí proti únavo-
vému syndromu. 

NEDOSTATEK VITAMINU C  
V ORGANISMU JE PROKÁZÁN

Nedostatek vitaminu C v organis-
mu se vyskytuje velmi často. Napří-
klad u těhotných žen existují zvýše-
né požadavky na dostatek vitaminu 
C, a proto lze sledovat častý pokles 
jeho plasmatické hladiny, a to hlav-
ně v pozdních fázích gravidity (tento 
deficit je přítomen přibližně u třetiny 
těhotných). Bohužel, nedostatek vi-
taminu C u matky vede sekundárně 
ke snížené dostupnosti vitaminu C 
u plodu, což může mít, jak je uvedeno 
dále, důsledky pro jeho vývoj.  S ohle-
dem na převládající životosprávu, 
kde chybí dostatek ovoce a zeleniny, 
lékaři zaznamenávají absenci vitami-
nu C v potřebné míře u dětí. Nedosta-
tek vitaminu C převládá také u lidí 
pracujících pod psychickým a fyzic-
kým stresem. Studie také ukázaly, 
že v průběhu stárnutí klesá hladina 
vitaminu C v organismu. Každodenní 
užívání vitaminu C má proto znač-
ný význam pro udržení správného 
fungování imunity, nervového a kar-
diovaskulárního  systému a k tvorbě 
kolagenu, který je důležitý pro hojení 
a pevnost tkání (cévy, chrupavky, kos-
ti, klouby, kůže, vlasy ad.). Jak už bylo 
řečeno, zásadní význam to má také 
pro antioxidační ochranu před rozvo-
jem zmíněných onemocnění, u nichž 
hraje roli oxidační stres. 

PRO PERORÁLNÍ UŽÍVÁNÍ JE 
VHODNÁ LIPOZOMÁLNÍ FORMA 
VITAMINU C

Vzhledem k častému nedostatku vi-
taminu C v organismu je třeba zajistit 
jeho dostupnost především v krevní 
plasmě. Bohužel, při perorální apli-
kaci běžných forem vitaminu C je 
však vstřebávání ze střeva do krevní 
plasmy omezeno nevelkou kapacitou 
transportérů ve střevní stěně. Napří-
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klad z perorálně podaného obyčejné-
ho vitaminu C se až 80 % tohoto množ-
ství vyloučí, aniž by byl organismus 
schopen ho zužitkovat.
Dosáhnout dostatečných plazmatic-
kých hladin je možno intravenózním 
podáváním vysokých dávek vitaminu 
C. Samozřejmě nitrožilní infuze není 
vždy dostupná, nicméně jako vynika-
jící řešení se jeví lipozomální forma 
vitaminu C. Díky lipozomální tech-
nologii je vitamin C obalen vrstvou 
přírodních fosfolipidů, z nichž jsou 
utvořeny i naše buněčné membrány. 
V průběhu vstřebávání do organismu 
fosfolipidová vrstva poskytuje vitami-
nu C ochranný obal, a proto oproti 
běžným perorálním formám s postup-
ným uvolňováním umožňuje lipozo-
mální forma dokonalejší vstřebávání 
vitaminu C. 

BYLO PROKÁZÁNO,  
ŽE ONKOLOGIČTÍ PACIENTI TRPÍ 
DEFICITEM VITAMINU C

Bylo prokázáno, že onkologičtí paci-
enti trpí často nedostatkem vitaminu 
C, který dosahuje někdy až úrovně 
kurdějí.  Díky nedostatku vitaminu C 
je onkologický pacient vystaven oxi-
dačnímu stresu, který je ve zvýšené 
míře produkován samotným nádoro-
vým onemocněním, prokazatelně se 
podílí na kancerogenezi a navíc osla-
buje protiinfekční a protinádorovou 
imunitu. Proto je nezbytné výrazné na-
výšení antioxidační kapacity vitaminu 
C, a to užíváním gramových dávek 
lipozomální tekuté formy vitaminu C. 
Vysoké dávky vitaminu C také pod-
porují protinádorovou imunitu, a to 
především tak, že zvyšují označení 
nádorových buněk a tím i jejich roz-
poznatelnost Tc-lymfocyty, jejichž 
úkolem je nádorové buňky zničit. Dal-
ším mechanismem účinku je cílené 
cytotoxické působení peroxidu vo-
díku na nádorové buňky, jenž vzniká 
výhradně v kyselém mikroprostředí 
nádorové buňky, a to díky vitaminu C. 
Uvedené poznatky nedávno sumari-
zoval americký Národní onkologic-
ký institut do prohlášení, že vysoké 
gramové dávky  vitaminu C zlepšují 
kvalitu života onkologicky nemoc-
ných a snižují nežádoucí účinky che-
moterapie a radioterapie.  Ostatně to 
vyplývá  téměř  z 1000 klinických stu-
dií, kdy jedna z posledních publikuje 
úspěšné cílené cytotoxické působení 
gramových dávek vitaminu C na ná-
dorové buňky tlustého střeva (kolorek-
tální karcinom) s mutací genu KRAS/
BRAF, na které je základní protinádo-
rová léčba de facto rezistentní (neú-
činná); studie byla uveřejněna v roce 
2015 ve vysoce prestižním vědeckém 
časopise Science. Podpůrnou léčbu  
vysokými dávkami vitaminu C schvá-
lila v květnu 2014 také Vědecká rada 
České lékařské komory. 

VITAMIN C JE DŮLEŽITÝ TAKÉ PRO 
KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

Méně známým je také vliv vitaminu C 
na kardiovaskulární systém. Kardio-
vaskulární choroby jsou v naprosté 
většině způsobeny aterosklerotic-
kým procesem, kdy se ve stěnách 
tepen v místech zánětu ukládají tu-
kové látky, dochází k jejich zúžení 
s následnou nedokrevností (ische-
mií) příslušné části organismu. Nej-
častěji se tak děje na tepnách srdce, 
dolních končetin a mozkových tep-
nách. Ve vzniku tohoto stavu hraje 
významnou roli chronický zánět, k je-
hož rozvoji přispívá oxidační stres, 
který poškozuje cévy a kontinuálně 
spotřebovává antioxidačně půso-
bící vitamin C, což vede u lidí s kar-
diovaskulárními nemocemi k jeho 
chronickému nedostatku. Profesor 
Linus Pauling, držitel dvou Nobelo-
vých cen, proto ve své publikaci kon-
statoval, že vitamin C jako ve vodě 
rozpustný antioxidant chrání cévy 
a další tkáně proti oxidaci.  Dostateč-
né denní dávky vitaminu C jsou tedy 
rozhodující pro zdraví cév, protože 
je chrání před oxidačním stresem 
a tedy i před chronickým zánětem. 
V této souvislosti je důležité, že vita-
min C také vstupuje do metabolismu 
tuků, což redukuje zvýšenou hladinu 
cholesterolu. Nadto vitamin C zajiš-
ťuje biosyntézu kolagenu, který po-
siluje cévní stěny, protože tvoří jejich 
základní stavební jednotku. 

EPIGENETICKÁ ROLE VITAMINU C 
VE ZDRAVÍ A NEMOCI JE ZÁSADNÍ

Aktuální článek publikovaný v odbor-
ném časopise Cellular and Molecular 
Life Sciences přináší zprávu, že teprve 
nedávno byla objevena zcela překva-
pivá a zásadní role, kterou má vitamin 

C pro fungování samotného genomu 
(obsahuje veškeré genetické informa-
ce zapsané v DNA uvnitř lidských bu-
něk). Klasická genetika dříve zjistila 
nějaký znak, predispozici k nemoci 
a tvrdila: Je to v genech, s tím se nic 
nedá dělat. Nicméně teprve až epige-
netika přichází s vysvětlením mecha-
nismu zapnutí či vypnutí (metylace/
demetylace) příslušného genu, při-
čemž v této oblasti je nenahraditelný 
vitamin C.
Především během vývoje embrya 
probíhají díky vitaminu C dvě epige-
netické fáze (demetylace / remetyla-
ce DNA a histonů), které řídí aktivi-
tu genů tak, aby embryonální vývoj 
probíhal normálně, tj. fyziologicky. 
Z toho vyplývá důležitost dostateč-
ného příjmu vitaminu C během těho-
tenství.  Jeho nedostatek může vést 
ke vzniku vývojových poruch (posti-
hující především mozek, míchu a pá-
teř) a zvýšenému riziku předčasného 
porodu. Nedostatečný přísun vita-
minu C u batolat zvyšuje riziko po-
ruchy demetylace DNA a může vést 
k významným vývojovým vadám, na-
příklad v oblasti nervového systému. 
Nutno dodat, že optimálním zdrojem 
vitaminu C je pro novorozence a ba-
tolata mateřské mléko. Obsah vita-
minu C v mateřském mléku se odvíjí 
od příjmu vitaminu C kojící matkou.  
Jak ukázaly některé studie, u onkolo-
gických onemocnění je vlivem nedo-
statku vitaminu C potlačená aktivní 
demetylace DNA v buňce, což může 
být jedním ze spouštěcích faktorů 
kancerogeneze. 
Snížená hladina vitaminu C také vede 
k epigenetickým změnám, které mo-
hou vyústit například v neurodegene-
rativní onemocnění, jako je Parkinso-
nova a Alzheimerova nemoc. Existují 
studie, které prokazují, že normální 
fyziologická hladina vitaminu C je jed-
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ním z faktorů, které působí proti vzni-
ku tohoto onemocnění.
Zjednodušeně řečeno, pokud je v or-
ganismu nedostatek vitaminu C, 
mohou být aktivovány geny potřebné 
pro rozvoj závažných onemocnění 
a naopak geny důležité například pro 
normální činnost imunitního a nervo-
vého systému mohou být potlačeny. 
Rozvíjející se obor epigenetiky tak od-
haluje další, do nedávna neznámé as-
pekty významu vitaminu C pro zdraví 
lidského organismu. 

SLEDOVAT HLADINU VITAMINU C  
V MOČI JE NUTNÉ KAŽDÝ DEN

Pokud jde o projevy nedostatku vita-
minu C, nestačí spoléhat na klinické 
příznaky, to už bývá pozdě, proto-
že nemoc je přítomna. Z hlediska 
prevence či zmírnění onemocnění 
spojených s oxidačním stresem je 
vhodné sledovat hladinu vitaminu 
C v moči. K dispozici pro toto vyšet-
ření jsou nové indikátorové proužky, 
které jsou součástí balení lipozomál-
ního vitaminu C (Lipo-C-Askor). Půl 
minuty po namočení v čerstvé moči 
podává zabarvení proužku orien-
tační informaci o tom, zda jsou anti-
oxidační kapacita a všechny bioche-
mické reakce – zejména na úrovni 
imunitního, nervového a kardiovas-
kulárního systému – dostatečně za-

bezpečeny vitaminem C. V takovém 
případě je potřeba v daném dávko-
vání pokračovat anebo v případě 
nedostatku vitaminu C v organismu 
jeho denní dávky navýšit. Tento po-
stup je velmi důležitý, protože den-
ní potřeba a spotřeba vitaminu C 
v organismu vychází zejména z jeho 
psychické a fyzické zátěže ad. Obec-
ně však platí preventivní dávka u do-
spělých: 1–2x denně (ráno, večer)  
1 gram lipozomální formy vitami-
nu C, přičemž v průběhu nemoci 
je vhodné dávkování zdvojnásobit 
(u onkologicky nemocných ztrojnáso-
bit). V případě dětí je vhodné preven-
tivní dávky nastavit na 1–2x denně 
200 mg lipozomální formy vitaminu 
C s tím, že v době nemoci je možné 
dávky zdvojnásobit. Nutno dodat, 
že uvedené dávkování je vyšší, jak 
doporučené denní dávky, které jsou 
podhodnocené. V tomto ohledu lze 
poukázat na fakt, že většina zvířat si 
vytváří vitamin C v játrech z glukózy 
(člověk tuto schopnost evolučně ztra-
til), přičemž zvířata za stresových 
podmínek (stres, infekce, zánětlivá 
onemocnění) zvyšují jeho produkci, 
která odpovídá mnohonásobku do-
poručené denní dávka pro člověka. 
Například koza za zmíněné situace 
vytváří v průměru až 10 g vitaminu 
C denně. Ovšem koza de facto netrpí 
na nádorová onemocnění.   

EXISTUJE ZDRAVOTNICKÉ  
ZAŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÉ  
NA PODÁVÁNÍ VITAMINU C? 

Pokud je to možné z hlediska do-
stupnosti, tak perorální užívání li-
pozomálního vitaminu C je vhodné 
doplnit nitrožilní infuzí v prevenci 
a zejména v rámci podpůrné terapie 
chronických chorob včetně nádoro-
vých. Je nutné mít na paměti, že po-
dle nedávno publikované americké 
studie je rozhodující udržení kontinu-
ální hladiny vitaminu C v organismu, 
a to díky každodennímu užívání jeho 
lipozomální formy. Tento moment  
je zásadní zejména pro správné fun-
gování celého kardiovaskulárního, 
nervového a imunitního systému, 
a to včetně imunity protiinfekční 
a protinádorové.  Aplikací vitaminu C 
se dnes zabývá řada zdravotnických 
zařízení, nicméně za hlavní lze po-
važovat InPHARM CLINIC v Jesenici 
u Prahy (recepce@inpharmclinic.cz, 
tel.: 241 416 990, 724 521 161), jež 
spolupracuje s americkými univerzit-
ními klinikami, které v dané oblasti 
realizují klinické studie.   

Edukafarm, leden 2018 
MUDr. Pavek Kostiuk,CSc

PharmDr. Zdeněk Procházka)

Převzato z časopisu Meduňka, 2018

Doplněk stravy s obsahem vitaminu C, a extraktem ze šípků 
a s biofl avonoidy z citrusových plodů

Více informací na www.lipocaskor.cz. 
K dostání: v lékárnách a na www.jakdelezit.cz 

nebo tel.: 241 432 133, e-mail: objednavky@inpharm.cz

Doplněk stravy s obsahem vitaminu C, a extraktem ze šípků 

URO-C-KONTROL
Test defi citu vitaminu C

v každém balení 

• 4,5 ml tekuté formy obsahuje 1000 mg 
lipozomálního vitaminu C, balení 136 ml

• Vyrobeno podle zásad správné výrobní praxe (GMP)

URO-C-KONTROL

Vyrobeno podle zásad správné výrobní praxe (GMP)

LIPOZOMÁLNÍ TECHNOLOGIE ZABEZPEČUJE 
OPROTI BĚŽNÝM PERORÁLNÍM FORMÁM VITAMINU C:

několikanásobně vyšší vstřebatelnost ze střeva
do krevní plazmy,
postupné uvolňování a cílenou distribuci 
do krve a buněk (12 hod.),
adekvátní ochranu proti oxidačnímu stresu 
(především v době zvýšených nároků na organismus),
vyšší plazmatické hladiny zajišťující normální funkce 
zejména imunitního a nervového systému,
odpovídající tvorbu kolagenu, jenž je důležitý pro hojení 
a pevnost tkání (cévy, chrupavky, kosti, kůže, vlasy ad.),

vysokou snášenlivost (nezatěžuje žaludek a ledviny)

ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
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Tři kanonýři
Fotbalový turnaj zdravotně postižených 
SENI cup má letos před sebou již třináctý roč-
ník. Na stadionu Slovan v Havlíčkově Brodě 
se 30. května sejde 16 týmů ze zařízení soci-
álních služeb z celé republiky.

Letos organizátoři připravili divác-
ky velmi atraktivní novinku:  jako 
patrony pozvali do Havlíčkova 
Brodu hned tři slavné fotbalisty. 
Loňskou dvojici Ladislava Vízka a 
Horsta Siegla totiž doplní Antonín 
Panenka, který patronskou funkci 
plnil v několika předchozích roč-
nících, naposledy mu to však jiné 
pracovní povinnosti neumožnily. 
Letos by se však měl objevit na hřiš- 
ti Slovanu Havlíčkův Brod opět a 
to v plné parádě. A stejně jako jeho 
o něco mladší kolegové si s sebou 
přiveze kopačky, aby po skončení 
turnaje vyběhl na zelený pažit do 
exhibičního zápasu. 
Toto utkání slibuje velký fotbalový 
zážitek, vždyť komu se poštěstí vi-
dět na vlastní oči tak slavné osob-
nosti našeho fotbalu na hřišti jako 
spoluhráče? 
Na havlíčkobrodské setkání se nej-
víc těší známý hecíř a iniciátor uni-
kátních soutěží ve všem možném 
Ladislav Vízek: „Tak on letos přije-
de i Tonda? To jsem moc rád, však 

jsme toho spolu strávili ve fotbale 
spoustu, třeba v roce 1980 na Mis-
trovství Evropy v Itálii mi Tonda 
přihrál na gól proti Řecku. 
A v golfu, tenise i fotbale se utká-
váme všichni tři doteď. A je při tom 
zajímavé, že Horst je z nás sice 
jasně nejmladší, ale kdybychom 
sestavili výkonnostní žebříček, 
tak je ve všem nejhorší. Nejlep-
ší jsem samozřejmě dlouhodobě 
já, to všichni víme a můžu to říct  
s klidným svědomím, já už nejsem 
skromnej. Takže do Brodu se teď 
těším o to víc.“ 
Atmosféra turnaje nadchla při loň-
ské návštěvě zpěvačku Heidi Jan-
ků, a tak se rozhodla přijet i letos a 
chystá se v pauzách mezi utkáními 
roztančit diváky i hráče. Turnaj již 
počtvrté přivítá také Martina Maxu 
a jeho kytaru. Zábavu také roztočí 
soubor Lucarino Dance s ukázka-
mi country tanců. 

Nad turnajem, jehož organizáto-
rem je výrobce a dodavatel hygie-
nických, kosmetických a zdravot-
nických výrobků Bella Bohemia, 
převzalo záštitu stejně jako v před-
chozích letech Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR.
Partnery turnaje jsou Město Havlíč-
kův Brod, Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR, Rezidenční 
péče, Nadace Charty 77/Konto ba-
riéry, dárky pro účastníky poskyt-
ly firmy Catus, Elasto Form, Speed 
press plus, Marli, zahrada bez bari-
ér, Idsys, Kalpe, pohybové a léčeb-
né přístroje, SK Slavia Praha, Fot-
balová asociace České republiky  
a Carlson.

(red.)

 

- záruční doba 3 roky = česká kvalita 
- vyzkoušení přístroje zdarma po celé ČR
- nejnižší ceny rehabilitačních přístrojů                
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Zdravotní sestry v PZSS poskytují 
ošetřovatelskou péči prostřednic-
tvím zdravotních výkonů odbornos-
ti 913. V režimu hrazené zdravotní 
péče (z veřejného zdravotního pojiš-
tění) se vždy jedná o zdravotní péči 
poskytovanou na základě indikace 
ošetřujícího lé-
kaře. Tato indi-
kace musí ošet-
řovatelské péči 
časově před-
cházet a i když 
to jednoznačně 
není vyžadová-
no, doporučuji, aby z důvodu právní 
jistoty tato indikace byla vždy písem-
ná. Příslušný právní předpis nedává 
prostor pro polemiku nad správností 
či odůvodněností takto indukované 
zdravotní péče ze strany poskyto-
vatele ošetřovatelské péče, ta musí 
být vykonána vždy ve 100% rozsahu 
indikace, ani o něco více ani o něco 
méně. Velkou výhodou pro odbor-
nost 913 je skutečnost, že ošetřova-
telskou péči může indikovat jakýkoli 
ošetřující lékař (například na rozdíl 
od domácí péče), nikoli výhradně 
registrující praktický lékař. To je pro 
PZSS velmi praktické, protože v je-
jich zařízeních vykonávají návštěvy 
nejen praktičtí lékaři, ale i jiní am-
bulantní specialisté, a všichni tito 
lékaři (včetně lékařů z lůžkového 
zdravotnického zařízení v návaznos-
ti na pobyt pacienta v takovémto za-
řízení) mohou indikovat potřebnou 
ošetřovatelskou péči v rozsahu své 
kompetence a oboru.

Registrující praktičtí lékaři (dále PL) 
působí v PZSS na základě svobodné 
volby ze strany pacienta. Znamená 
to, že uživatel pobytové služby při 
nástupu do PZSS již má svého PL 
a ten zajišťuje veškerou zdravotní 
péči včetně návštěvní služby o toho-
to pacienta. Pokud původní bydliště 
uživatele sociální služby bylo velmi 
vzdálené a jeho PL nemůže z objek-
tivních důvodů vykonávat nezbytnou 
návštěvní službu, je praktické, aby si 
pacient vybral jiného PL, jehož ordi-
nace bude umístěna v rozumné vzdá-
lenosti od PZSS. Nepochybně bude 

praktické pro provoz PZSS, aby neměl 
každý z uživatelů pobytové služby 
svého osobního PL a ti se pak v PZSS 
střídali jako apoštolové na orloji. 
Nicméně teoreticky po právu tomu 
nic nebrání a je to možné. Svobodná 
volba poskytovatele zdravotních slu-

žeb je jedno ze 
základních práv 
každého pacien-
ta a PZSS do to-
hoto práva nemá 
právo zasahovat. 
Dosavadní běž-
ná praxe v PZSS, 

kdy prakticky všichni uživatelé mají 
shodného PL, který jim je „přidělen“, 
rozhodně není správná. Za zcela zá-
sadní považuji skutečnost, že vztah 
lékař–pacient je postaven na vysoké 
míře vzájemné důvěry. Jedná se však 
o velmi citlivou oblast, kdy jsou lékaři 
sdělovány velmi osobní intimní infor-
mace, s nimiž je nezbytné nakládat 
s odpovídající odpovědností. Do ta-
kovéhoto vztahu z pochopitelných 
důvodů nemůže zasahovat žádná tře-
tí osoba, tedy nikdo jiný.

PL působící v PZSS velmi záhy po za-
hájení činnosti zjistí, jaké množství 
specifických problémů bude muset 
řešit a jaké výhody a nevýhody mu 
z poskytování zdravotní péče této 
cílové skupině plynou. V naprosté 
většině případů má takovýto PL svou 
ordinaci umístěnou mimo PZSS, kde 
má registrované „své“ pacienty běž-
né věkové struktury, a zajišťování 
zdravotní péče o pacienty v PZSS je 
jaksi navíc. Naprostá většina paci-
entů v PZSS trpí řadou onemocnění, 
vyžaduje mnoho pomocných vyšet-
ření a další indukované péče, zdra-
votní péče je spojena s předpisem 
většího počtu léků a zdravotnických 
prostředků, častější jsou i pobyty 
v nemocnici. Logickým důsledkem 
jsou vysoké náklady na zdravotní 
péči poskytovanou uživatelům PZSS. 
Vzhledem k tomu, že za indukci těch-
to nákladů je vůči zdravotním pojiš-
ťovnám odpovědný PL, je „oprávně-
ným“ místem, kam je směřován tlak 
zdravotních pojišťoven na snižování 
úhrad za zdravotní péči. Tento tlak je 

pro každého PL nepříjemný, lékař má 
primárně léčit a starat se o své paci-
enty, nikoli být administrativním pra-
covníkem, který se bude zodpovídat 
z každého překročení neprůhledně 
a podivně, navíc jednostranně sta-
novených ukazatelů, odůvodňovat 
a psát námitky. To nebyla motivace, 
proč se rozhodl tento obor studovat 
a proč si vybral tuto životní dráhu. 
Proto lze mít jisté pochopení pro 
jednání PL, když jejich indukce ošet-
řovatelské péče je pod tímto tlakem 
postupně redukována a neodpoví-
dá aktuálnímu zdravotnímu stavu 
pacientů v PZSS. K této situaci pak 
přispívá i samo PZSS, když připouš-
tí, aby jeho zaměstnanci (zdravotní 
sestry) poskytovaly zdravotní péči 
bez nezbytné indikace PL. Stěžejním 
problémem PL v PZSS je pak nedo-
statek času, nejen na pacienty, ale 
na všechno. V konkurenčním posta-
vení se nachází jeho ordinace s paci-
enty PZSS, kde má sice veškerý servis 
včetně informací o zdravotním stavu 
pacientů, předpřipravené formuláře, 
ale přesto je to neustálý časový tlak, 
který nakonec lékaře odradí.

Jaká je tedy vlastně cesta z tohoto 
neutěšeného stavu, jenž sice zdra-
votní péči i o pacienty v PZSS zajišťu-
je, ale je to v mnohém mimo právní 
rámec a tak nějak po česku? Rozhod-
ně je nezbytné učinit právu zadost 
a nastavit pravidla mezi PZSS a ošet-
řujícími lékaři tak, aby nedocházelo 
k poskytování ošetřovatelské péče 
bez indikace lékaře. Pochopitelně 
v těch případech, kde to zdravotní 
stav pacienta skutečně odůvodňuje. 
Indikaci lze rozložit mezi více léka-
řů včetně ambulantních specialistů 
a tím snížit navyšování jejich indu-
kovaných nákladů a tím i tlak zdra-
votních pojišťoven. Je nepochyb-
né, že celkové náklady z veřejného 
zdravotního pojištění na odbornost 
913 budou ve skutečnosti významně 
vyšší, možná v násobku současného 
stavu. Tuto situaci je proto nezbytné 
řešit na nejvyšší úrovni státní správy. 
Zdravotní pojišťovny oprávněně oče-
kávají, že toto navýšení v úhradách 
bude sanováno nikoli na úkor jiných 

SPOLUPRÁCE 
POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

A LÉKAŘŮ 
Při úvahách o spolupráci pobytových zařízení sociálních služeb (dále PZSS) s lékaři, je 
nezbytné připomenout existující právní rámec těchto vztahů. 

Jaká je tedy vlastně cesta  
z tohoto neutěšeného stavu,  

který sice zdravotní péči i o paci-
enty v PZSS zajišťuje, ale je to  
v mnohém mimo právní rámec  

a tak nějak po česku?
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segmentů, ale nejlépe ze státního 
rozpočtu (ostatně z tohoto zdroje 
je pravděpodobně hrazena i dnes). 
Současně je nezbytné, aby PL byli 
významně motivováni k zajišťování 
zdravotní péče o pacienty v PZSS. 
Za vhodný motivační prvek považuji 
bonifikaci kapitační hodnoty, obdob-
ně jako je využíván věkový index. 
Současně si myslím, že by měl být 
i stanoven nepodkročitelný rozsah 

hodin přítomnosti PL v PZSS ve vaz-
bě na jeho kapacitu.

Význam zajišťování ošetřovatelské 
péče v PZSS je nepochybný, přispívá 
k oddálení či vyloučení pobytu pa-
cientů v lůžkových zdravotnických 
zařízeních, nesporně má pozitiv-
ní ekonomický dopad do systému 
úhrad zdravotní péče jako celku. 
Současně pozitivně ovlivňuje psychi-

ku nemocných a tím rovněž přispívá 
k pozitivnímu ovlivnění ekonomiky 
zdravotní péče. Věřím, že to jsou na-
tolik významné důvody, aby přiměly 
aktuální politickou reprezentaci k ře-
šení tohoto problému. Ostatně nikdo 
není uchráněn od rizika, že bude bez 
jakéhokoli varování v pozici uživate-
le sociální služby.

MUDr. Libor Svět

Část svého života jsem prožil jako prak-
tický lékař na Jižní Moravě. Když jsem 
jako zkušený praktický lékař měl pře-
vzít ordinaci, přinutila mě hodonínská 
pobočka VZP, abych nějakou dobu pra-
coval jako zaměstnanec mého před-
chůdce. Byla to zcela zbytečná záleži-
tost. Jak se později ukázalo, smyslem 
tohoto tahu bylo, aby mi VZP nemusela 
proplácet výkon „celkové vstupní vy-
šetření pacienta“, protože prý jsem se 
za dobu cca tří měsíců údajně se všemi 
pacienty mého předchůdce důkladně 
seznámil. Je logické, že k tomu dojít 
nemohlo, ale arogantní a velmocenské 
chování zdravotních pojišťoven k lé-
kařům není tématem tohoto článku. 
Snad jen poznámku. Jestli dnes nejsou 
lékaři a zdravotní sestry, tak zdvižený 
prst míří směrem ke zdravotním pojiš-
ťovnám, hlavně VZP. Tam bychom našli 
příčiny tohoto stavu, ohrožujícího nyní 
zdraví celé naší populace.
Jednou z velmi častých činností 
praktického lékaře je měření tlaku. 
Tlakoměr, teploměr a fonendoskop, 
po mnoho let jediné přístroje v ordi-
nacích praktických lékařů. U měření 
krevního tlaku při klasickém způso-
bu se používá Korotkovův fenomén, 
šelest synchronní s pulsem, který je 
slyšet při měření krevního tlaku při 
snížení tlaku manžety pod hodnotu 
systolického tlaku. Při snížení pod 
hodnotu diastolického tlaku fenomén 
mizí. Korotkovův fenomén je odrazem 
turbulentního proudění krve. Na zá-
kladě měření krevního tlaku pomocí 
Korotkovova fenoménu byly stano-
veny normální a patologické hladiny 
krevního tlaku. Lékař v praxi zachytá-
vá sluchem (může někdy i pohmatem) 
první ozvu, která označuje výši systo-
lického tlaku a náhlé zeslabení pulsu, 
které značí výši diastolického tlaku. Je 
zřejmé, že pro správné určení výše sy-
stolického a diastolického tlaku musí 
být sluchové ústrojí vyšetřujícího léka-
ře v pořádku. Jenže sluch je bohužel 
jeden ze smyslů, který s pokračujícím 
věkem výrazně slábne. 

Pan doktor, po kterém jsem přebíral 
ordinaci, byl již starý a trpěl stařec-
kým oslabením sluchu. Nemohl tedy 
přesně měřit krevní tlak. Ale on ho 
vlastně ani neměřil. Měření krevního 
tlaku bylo u něj spíše rituálem, než lé-
kařským vyšetřením. Asi jako zaříká-
vání zlých mocností šamany. 
Jaké pak bylo podivení jeho bývalých 
a nyní mých pacientů, když jsem jim 
velmi často oznamoval, že mají vyso-
ký krevní tlak a nejsou správně léčeni. 
Někteří mi nevěřili a přešli raději k ji-
ným starým lékařům, aby měli svůj 
klid. Jiní se nechali řádně léčit. 
I můj sluch postupně slábne. I moje 
měření krevního tlaku u mých pacien-
tů bude v budoucnosti poznamenané 
sníženou kvalitou mého sluchového 
aparátu. Proto jsem velmi uvítal ná-
stup automatických měřících přístro-
jů, které, podle mého, právě toto fyzi-
ologické omezení odstraňují. Kromě 
toho měření s těmito přístroji je výraz-
ně rychlejší a pohodlnější. 
Bohužel, ne všechno je takové, jak 
se na první pohled zdá. Moje nadše-
ní z automatického měření krevního 
tlaku bylo poměrně rychle přidušeno, 
když jsem zjistil, že výsledkům z těch-
to přístrojů se nedá příliš věřit. Ně-
které z nich bych zařadil spíše do ka-
tegorie elektrických hraček, než mezi 
zdravotnickou techniku. 
Tyto přístroje neměří krevní tlak po-
mocí Korotkovova fenoménu, ale osci-
lometrickou metodou. 
Při každém stahu vypudí srdce čer-
stvou krev do oběhu. Ta prochází cé-
vami a způsobuje jejich vlnění. Osci-
lometrická metoda neměří systolický 
a diastolický tlak, ale střední hodnotu 
arteriálního tlaku. Obě zbývající hod-
noty dopočítá.
Tak v mých očích zůstává klasické mě-
ření rtuťovým tlakoměrem a fonendo-
skopem zlatým standardem. Apliko-
val jsem to ve své praxi tak, že jsem 
sice používal moderní elektronický 
tlakoměr na napouštění manžety, 
abych si šetřil svalstvo ruky, ale kon-

trolu jsem prováděl fonendoskopem. 
Mám ve své péči několik domovů se-
niorů. Měření krevního tlaku u klien-
tů těchto zařízení přikládám velký 
význam, protože se velmi často stá-
vá, že jednou nasazené léky proti vy-
sokému krevnímu tlaku se nechají 
v medikaci, i když pacient má již hy-
potenzi. Proto často kontroluji krevní 
tlak seniorů v mé lékařské péči. Jed-
norázové měření nemá potřebnou dia-
gnostickou vypovídací hodnotu. Po-
třebuji sérii měření. Proto krevní tlaky 
měří všeobecné sestry na základě mé  
indikace. 
 Měření klasickým způsobem je velmi 
nepohodlné a obtížné. Myslím si, že 
některé sestry by jej už ani nezvládly. 
Všechny používají přenosné automa-
tické měření na baterie. Měření je pro 
ně rychlé, pohodlné, leč zhusta nespo-
lehlivé. Protože domovy seniorů mají 
málo peněz, kupují často ty nejlevněj-
ší typy automatických tonometrů.
A já podle údajů z těchto přístrojů 
upravuji medikamentózní léčbu. Jak 
sami musíte uznat, není to příliš opti-
mální situace. 
Nemohu po zdravotních sestrách v do-
movech seniorů žádat, aby chodily 
po domově s klasickými tonometry 
a fonendoskopy. Už si zvykly na poho-
dlnější měření krevního tlaku a nutit je 
vracet se zpět by bylo zpátečnické. 
Ale situace není tak beznadějná. Exis-
tují přenosné přístroje na baterie, kte-
ré využívají jak oscilometrickou, tak 
i poslechovou metodu. Pokud jsou 
testovány pro klinické použití, dá se 
s jejich daty pracovat. Já vím jen o jed-
nom takovém přístroji na našem zdra-
votnickém trhu. Jde o Hartmann Ten-
soval Duo Control. I když je primárně 
způsobem obsluhy určen pro domác-
nost, dá se použít i pro profesionální 
měření. Snad bude takových přístrojů 
v rukou všeobecných sester v domo-
vech seniorů v blízké budoucnosti 
více. Rád o nich budu informovat.

MUDr. Petr Bouzek

MĚŘENÍ KREVNÍHO 
TLAKU KOROTKOVŮV FENOMÉN  

VERSUS AUTOMATICKÝ TONOMETR
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Pro nás laiky to zní trochu šíleně, 
ale hlavním zaměřením vědecko-
-výzkumné činnosti paní profesorky 
Kočí je snižování emisí znečišťují-
cích látek v odpadních plynech, kine-
tika chemických reakcí nebo výzkum 
fyzikálně-chemických vlastností na-
nostrukturovaných fotokatalyzáto-
rů.  Proto mě dosti šokovalo, když mi 
loni koncem prosince paní profesor-
ka nabídla kromě dalšího finančního 
daru pro naše klienty i možnost jejich 
exkurze na pracovišti Institutu en-
vironmentálních technologií. Máme 
sice mezi klienty hod-
ně šikovných lidí, ale 
tohle se mi zdálo pře-
ce jen trochu nad jejich 
možnosti. Co může 
špičková vědecká in-
stituce tohoto zamě-
ření nabídnout lidem 
s mentálním postiže-
ním? „Ale nebojte se,“ 
ujišťovala mě vesele 
paní profesorka, „jsme 
u nás zvyklí na návště-
vy dětí ze škol a urči-
tě něco zajímavého 
vymyslíme i pro vaše 
klienty.“  Oslovila jsem 
tedy s touto nabíd-
kou kolegyně jednoho 
z našich devíti zařízení – Chráněné 
bydlení Třebovce, zda by se skupin-
kou klientů neměli zájem o exkurzi 

na vědeckém pracoviš-
ti Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity. 
Vždyť to mají od nich 
z „chráněnky“ co by 
kamenem dohodil. Při-
jali s nadšením. A jak 
exkurze dopadla? To 
později popsala „ve-
doucí výpravy“ – pra-
covnice v sociálních 
službách chráněného 
bydlení, paní Mgr. Han-
ka Zábranová, těmito 

slovy: „Zpočátku jsme vůbec netu-
šili, co nás čeká. Představovali jsme 
si, že nás zaměstnanci provedou 

posluchárnami a uká-
ží některá pracoviště. 
Ovšem jak moc jsme 
se zmýlili, to jsme po-
znali hned při vstupu 
na recepci, kde nás 
již očekával tým pra-
covníků Institutu en-
vironmentálních tech-
nologií. Zavedli nás 
do posluchárny, kde 
nám připravili drobné 
dárečky, na krk zavě-
sili visačky se jménem 
a oblékli nás do bílých 
plášťů. 

Pak jsme procházeli různými labo-
ratořemi, kde nám pracovníci in-
stitutu velmi srozumitelně vysvět-
lili, na čem pracují. Šlo například 
o zkoumání spalování nežádoucích 
látek v ovzduší, výrobu bio plynů 
z potravin, které mohou sloužit pro 
vytápění a mnoho dalších experi-
mentů, týkajících se zdravého ži-
vota. Nakonec nás v hale nadchli 
pokusem s dusíkem, z něhož vznikl 
bílý dým a zahalil nás do kouřového 
oblaku. Nakonec jsme obdrželi foto-
grafie s týmem mladých lidí, kteří se 
nám po celou dobu věnovali. Krás-
né, poučné, skvělé!“
S výsledkem návštěvy byla spoko-
jená i paní profesorka Kočí. „Bylo 
to opravdu skvělé, celý náš kolektiv 
byl rád, že se děvčatům a chlapcům 
z chráněného bydlení v Třebovicích 
u nás v institutu líbilo a byli nadše-
ní ze všeho, co jsme jim ukázali. Vše 
jsme uzpůsobili tak, aby to pro ně 
bylo vhodné a srozumitelné a těší 
mě, že se nám to povedlo.“ 
Řečeno slovy Karla Čapka, zjistili 
jsme „jak se co dělá“ a povzbuzující 
byl i fakt, jakou nečekanou radost 
nám mohou přinést nová poznání.

Text: Bohdana Rywiková 
a Hana Zábranová

Fotografie: Jana Niemczyková

JAK SE CO DĚLÁ...
Snad ani nelze spočítat všechna ta léta, po která trvá spolupráce ostravského Čtyřlístku – cen-
tra pro osoby se zdravotním postižením s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou 
v Ostravě. Každoročně koncem nebo začátkem roku se v telefonním sluchátku ozve hlas paní 
prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů Fa-
kulty metalurgie a materiálového inženýrství s příjemnou zprávou: máme pro vás sponzorský 
dar. Jsou to většinou finanční výtěžky z tomboly na společenských událostech anebo společ-
ných sbírek vědeckých pracovníků Institutu environmetálních technologií, kde paní profesor-
ka také působí na pozici „senior výzkumník“. 

NA EXKURZI NA VĚDECKÉM PRACOVIŠTI 
VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ – TECHNICKÉ UNIVERZITY



 
V.I.P.

hrála jsem v tom kole peníze pro ne-
ziskovou organizaci.

Který hlas byl pro vás nejobtíž-
nější? A který jste si nejvíc užila? 
Já moc obdivuji to, co nemám. Čer-
nošské hlasy typu Rihanna nebo Are-
tha Franklin. Ach. Miluju je!!! Aretha 
Franklin je pro mě královnou soulu. 
To, co zazpívá, nemá obdoby. Navíc 
píseň, kterou jsem dostala, neměla 
jasnou konstrukci skladby typu: slo-
ka, refrén, sloka, refrén, bridge a ref-
rén. Aretha si tam dělala, co chtěla, 
jednou refrén, pak sloka, pak zase 
sloka, pak mezihra pak zase sloka 
a naposlouchat to mi trvalo x hodin 
denně. Na druhou stranu jsem si to 
pak ve finále nejvíce užila, protože 
za tím bylo nejvíc práce. 

Kam putovala vaše výhra? 
Jelikož jsem byla jedinou soutěžící 
z Moravskoslezského kraje, rozhodla 
jsem se podpořit Unii Rosku v Ostra-
vě. Pomáhají lidem, co mají problém 
s roztroušenou sklerózou. Podařilo 
se mi pro ně vyhrát hned dvakrát. Je 
to pecka! Mám radost, že se dá zá-
bavní pořad skloubit s dobrou věcí.

Dokončení ze str. 1

„Cítím letos 
dobré vibrace“

Jste jednou z tváří 9. ročníku 
soutěže pro handicapované 
talenty Nad oblaky, aneb každý 
může být hvězdou. Festival je 
multižánrový, ale co říkáte jeho 
pěvecké sekci?
Byla to pro mě čest, přijet sem a vidět 
festival pro handicapované na vlast-
ní oči. Ta jejich neskutečná euforie 
a spontánnost mě úplně pohltila. 
Většinou, když zpívám, lidé se cho-
vají spíše usedleji. Když jeden neza-
čne tleskat, druhému je trapné začít. 
Na festivalu Nad oblaky to bylo jiné. 
Diváci klidně naběhli před pódium 
a začali tancovat, radovali se. Co víc 
si může zpěvačka přát? Tak si říkám, 
že jsem možnost vystupovat tady, do-
stala za odměnu. Pokud to jen trochu 
půjde, určitě festivalu zůstanu věrná 
a přijedu příště zase.

A když byste soutěž Nad oblaky, 
aneb každý může být hvězdou, 
porovnala se soutěží Superstar?
Bez ohledu na to, jakou cenu nako-
nec soutěžící získali, to byl pro všech-
ny mimořádný úspěch dostat se až 
do velkého finále. Všichni si odnesli 
pěkné ceny. Pravidla však umožňují, 
aby na sobě člověk zapracoval a zku-
sil štěstí příště. V tom tkví výjimeč-
nost festivalu Nad oblaky – dokáže 
motivovat, povzbudit a dát naději. 

Jaké jsou vaše plány na tento rok? 
Cítím v tomto roce nějaké dobré vib-
race. Denně cvičím hlasivky, chodím 
na hodiny zpěvu, cvičím bikramyo-
gu, chodím do školy. Každý víkend 
mám koncertní a jsem za to moc 
vděčná. Jsem nějaká namotivovaná. 
Mám chuť být nejlepší a posunout se 
zase o stupeň výš. Protože když ne já, 
tak kdo? V listopadu jsem vydala své 
páté album JÁ a brzy budeme točit 
videoklip na píseň s názvem TY, kte-
rá na albu vyšla. Je to pro mě srdeč-
ní záležitost a píseň věnovaná mému 
partnerovi. Do toho budeme také točit 
klip na duet s Michalem Davidem, se 
kterým 1.6. začínáme Open Air Tour 
po 17 městech v ČR. Já pojedu jako 
host jeho turné. Moc se těším. Do toho 
škola, zkoušky, partner, pejsek, rodi-
na. Prostě jsme zdraví, šťastní a dělá-
me co nás baví. Díky bohu za to! 

Děkujeme za rozhovor. 
Lenka Kaplanová

NAD OBLAKY, 
ANEB KAŽDÝ MŮŽE BÝT HVĚZDOU 2018

Už podeváté se uskuteční v Olomouci 
multižánrový celostátní festival pro han-
dicapované klienty, který nabízí široké 
možnosti prezentace dovedností ve zpě-
vu, hudbě, malbě a účast ve foto a video 
kategoriích.  Soutěžní festival je určen 
nejen klientům zařízení sociální péče, 
domovů nebo stacionářů, ale i dalším 
zájemcům, kteří chtějí dokázat, že han-
dicap není překážkou, ale že společně 
s velkou vůlí a motivací může přispět 
k překonání každodenních těžkostí. 

Novinkou letošního ročníku je změ-
na u výtvarné soutěže. „Posílejte 
pouze fotografie svých výtvarných 
děl v elektronické formě. Jedná se 
o bezpečnostní opatření z důvodu, 
že se každý rok vždy něco ztratilo. 
Bohužel za to nemůžeme my, ale 
přepravní společnost,“ vysvětli-
la ředitelka pořádající organizace 
ProMancus, o.p.s. Znovu se můžete 
těšit na naši kmotru Kateřinu Kor-
novou a další VIP osobnosti. 

Termín konání: 
7. září 2018

Místo: 
Moravská filharmonie Olomouc

Uzávěrka pro odeslání přihlášek:
do 30. června 2018

Kontakt: 
simona.souckova@nadoblaky.cz

www.nadoblaky.cz
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V rámci již zmiňovaného festivalu se 
uskutečnila úvodní velká vernisáž pu-
tovní výstavy fotografií, které pořídili 
účastníci loňského ročníku projek-
tu. Tato výstava skutečně dělá čest 
slovu ṕutovní ,́ protože od podzimu 
loňského roku již navštívila Tábor, 
Prahu, Ostravu, Liberec a nyní je prá-
vě na jihu Moravy v Ivančicích. Putuje 
po regionech, odkud jsou naši kama-
rádi z projektu a rozhodně má ještě tu 
větší část své cesty před sebou. 

S putovní výstavou Fotografiemi 
pro radost jsi již projela pěkný  
kus republiky a setkala ses 
s mnoha lidmi. Co tě při tvých  
cestách nejvíc potěšilo nebo pře-
kvapilo?
Je to týmová práce a moc nás těší, 
s jakým zájmem a nadšením nám 
pomáhají s instalacemi i prezentací 
výstavy v regionech jednotliví členo-
vé našeho projektu anebo i kurátoři 
z výstavních síní, kde se jednotlivé 
výstavy konají. Pak je to také  radost 
v očích a na tvářích našich kamarádů 
z  jednotlivých organizací, když se vidí 
na výstavě anebo se mohou pochlubit 
nějakým svým vystoupením při verni-
sáži, což skutečně nás i návštěvníky 
doslova nabíjí. A co mě překvapilo? 
To jsou především kolony na dálnici 
D1, kterou pravidelně brázdíme, když 
převážíme výstavu mezi Čechy a Mo-
ravou…

Jaký ohlas má tato putovní výsta-
va na veřejnosti? 
Výstava je většinou instalovaná v pro-
storách, kudy prochází větší počet 
lidí anebo jsou to místa úzce spjatá 
s jednotlivými organizacemi. Své ná-
vštěvníky si dosud vždy našla a reak-
ce jsou skutečně milé, ať už formou 
zpráv na sociálních sítích anebo při 
osobních setkáních na vernisážích. 
Pevně věřím, že se výstava bude líbit 
i v dalších regionech, kam se chystá, 
protože více než polovinu cesty má 

ještě před sebou. Hned po Ivančicích 
bude možné výstavu v březnu shléd-
nout na velmi specifickém místě, a to 
u naší patronky Dany Drábové ve vý-
stavních prostorách Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost v Praze 1. 
Následovat bude Olomouc v Domě 
armády, pak Univerzita Pardubice, 
státní zámek v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou, obec Kytlice a velké finále se 
uskuteční v květnu v Horáckém di-
vadle v Jihlavě. Tak se určitě všichni  
přijďte podívat. Konkrétní termíny 
jsou uvedené na našem webu www.
fotografiemiproradost.cz. 

Od samého vzniku projektu jsou 
pro něj klíčová dvě slova: POMÁ-
HAT (lidem s mentálním postiže-
ním) a RADOST. Komu během loň-
ského roku tento projekt opravdu 
pomohl a udělal radost? A jak se 
vůbec daří získávat jednotlivé 
podporovatele? 
Nemyslím si, že by projekt pomáhal 
jen lidem s mentálním postižením. 
Pomáhá zároveň otevřít oči široké ve-
řejnosti, lidem bez hendikepu nebo 
s jiným druhem zdravotního postiže-
ní. Říká se, že fotografie oči otevírá, 
a proto se snažíme otevřít oči co mož-
ná nejvíce lidem 
a ukázat jim, že život 
osob s mentálním 
postižením skuteč-
ně není černobílý, 
ochuzený nebo nud-
ný.  A pevně věřím, 
že jsme udělali v loň-
ském roce radost 
našim kamarádům 
z jednotlivých orga-
nizací a zařízení, ať 
už na společném fes-
tivalu nebo v rámci 
dalších doprovod-
ných akcí anebo tře-
ba i již zmiňovanou 
výstavou. A jsem 
moc ráda, že v rámci 

sbírky, kterou 
jsme v závě-
ru loňského roku zahájili, se postup-
ně daří plnit přání našich kamarádů 
a vlastně, že většina z nich už je spl-
něna. Plnit konkrétní přání nám po-
máhali větší i drobní dárci z řad široké 
veřejnosti a toho si vážíme opravdu 
velmi. Samozřejmě nemůžu zapome-
nout ani na naše patrony a partnery 
v projektu, bez jejichž nadšení a při-
spění by to nešlo. Také jejich řady se 
postupně rozrůstají o další jednot-
livce, organizace, instituce nebo fir-
my. Od loňského roku je například 
partnerem projektu redakce časopis 
Rezidenční péče, svou pomoc nabídl 
senátor Parlamentu ČR a známý čes-
ký horolezec Leopold Sulovský… Také 
sama putovní výstava zaujala Nadaci 
Jistotu Komerční banky natolik, že 
nám poskytla na její realizaci grant. 
Letos se stala novým partnerem pro-
jektu také Knihovna města Ostravy, 
v jejíchž prostorách se uskutečnila 
jedna z výstav a z aktuálně projed-
návaných partnerství bych už mohla 
zmínit i časopis pro vozíčkáře Vozka. 
Ostatní partnerství v jednání jsou pro-
zatím tajemstvím, nerada bych to za-
křikla. 

Člověk by měl pomáhat, 
POKUD MŮŽE…

Říká v rozhovoru pro Rezidenční péči Ing. Marta Kopecká

Loňský ročník charitativního projektu Pomáháme fotografiemi pomysl-
ně uzavřel říjnový Festival na pohodu v pražské zoologické zahradě, o 
němž jsme psali v č. 4/2017 Rezidenční péče. Tímto festivalem však ani ná-
hodou aktivity projektu neutichly. Naopak. Žil a žije dál, a co víc, dává o 
sobě vědět prostřednictvím fotografií ilustrujících každodenní život lidí  
s mentálním postižením v různých koutech naší republiky. Co nového se od 
loňského podzimu událo, na to jsme se zeptali ředitelky projektu a předsed-
kyně spolku Fotografiemi pro radost, Ing. Marty Kopecké:

Ing. Marta Kopecká

Na snímku vlevo jedna z patronek projektu Dana Drábová spolu 
s klientkami Domova Svaté rodiny v Praze. 



 
Strana 23 ROZHOVOR

Na loňském festivalu Na po-
hodu v pražské Zoo se většina 
jeho účastníků shodla na tom, 
že tento projekt pomohl sblí-
žit všechny organizace, jež se 
do něj zapojily a vytvořit jakousi 
jednu společnou „rodinu“, které 
je spolu dobře. Jak se tato „rodi-
na“ rozrůstá? 
Rozrůstá se, a z toho mám opravdu 
radost. Právě v těchto dnech vypisu-
jeme výzvu pro přihlášení se do nové-
ho ročníku projektu a už máme první 
nové zájemce. Skvělé je, že se naše 
rodina rozroste o další věkovou kate-
gorii, a to předškoláky a mládež v do-
spívajícím věku. Naše ŕodiná  tak do-
stane nové členy a my se budeme moc 
snažit, aby jim mezi námi bylo dobře. 
A kdo ví, třeba se rozroste ještě víc. 
Naším cílem je skutečně maximálně 
podpořit integraci osob s mentálním 
postižením do společnosti a čím vět-
ší rodina budeme, tím to bude větší 
ŕachot .́ V novém ročníku se opravdu 

máme nač těšit - kreativitě a nápa-
dům dáme volné pole působnosti, a to 
ve všech oblastech. 

Do projektu Pomáháme fotogra-
fiemi ses pustila před dvěma lety 
s velkým nadšením a energií, 
i když máš kromě toho časově po-
měrně náročné zaměstnání. Dá se 
to všechno zvládnout při rozrůs-
tajících se aktivitách spolku? 
To je pravda, dělám projekt v rám-
ci svého volného času, jako všichni 
ostatní členové našeho spolku. Ale 

právě proto, že mám 
časově poměrně ná-
ročné zaměstnání, 
u tohoto projektu si 
vlastně duševně hod-
ně odpočinu. Zní to 
možná trochu komic-
ky, ale je to tak. Zvlád-
nout se dá   mnohé 
a já si velmi vážím 
práce všech lidí, kteří 
v sociálních službách 
ve prospěch hendike-
povaných osob pra-
cují. Jsou to pro mě 
ti śrdcaři ,́ a já bych 
si jen přála, abychom 
jim i my v rámci naší 

činnosti jejich práci zpestřili a po-
mohli ji docenit. Jsem jednou z těch, 
kterým náš projekt způsobuje radost, 
a jsem za to vděčná, že se naše „rodi-
na“ rozrůstá. Myslím, že člověk by měl 
pomáhat, pokud může. To přece dává 
smysl. 

Připravila: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: MARTA KOPECKÁ  

a autorka

Záběr z vernisáže výstavy Fotografiemi pro radost  
v Táboře. 

Výstava Fotografiemi
pro radost v Ostravě

Prvním letošním zastavením putovní výstavy Fotografiemi pro 
radost byla Ostrava. Ve spolupráci s jedním z účastníků tohoto 
výstavního projektu – ostravským Čtyřlístkem – centrem pro oso-
by se zdravotním postižením, nabídla krásné výstavní prostory 
pro tuto prezentaci nejlepších snímků loňského roku Knihovna 
města Ostravy ve své pobočce ve Vítkovicích. Vernisáž výstavy 
se uskutečnila v pondělí 8. ledna a kromě její hlavní organizátor-
ky, paní Ing. Marty Kopecké a ředitelky Knihovny města Ostravy 
Mgr. Miroslavy Sabelové, které výstavu zahájily, se jí zúčastnili 
i hosté z řad zaměstnanců a návštěvníků knihovny, představitelé 
ostravského Čtyřlístku a další. 

Jednotlivé vystavené snímky pochá-
zely od autorů z dvanácti organizací 
z celé republiky, věnujících se péči 
o děti a dospělé s mentálním posti-
žením a zachycují nejrůznější zážitky 
a aktivity těchto lidí. Kromě ostravské-
ho Čtyřlístku to byl Domov a centrum 

aktivity Hodkovice nad Mohelkou, Klíč 
– centrum sociálních služeb Olomouc, 
Domov bez zámku Náměšť nad Osla-
vou, Denní a týdenní stacionář Klíček 
z Tábora-Záluží, Denní a týdenní sta-
cionář Jihlava, V růžovém sadu, z. ú. 
Ořechov, Mateřská a základní škola 

a dětský domov Ivančice, Denní 
centrum Barevný svět o. p. s. Tře-
bíč, Domov svaté rodiny Praha, 
Domov pod Kuňkou Ráby a Do-
mov pro osoby se zdravotním po-
stižením Kytlice. 
Výstava Fotografiemi pro radost 
zahájila své putování loni v lis-
topadu v Táboře a letos pokra-
čuje v dalších městech České 
republiky. Vernisáž první letošní 
prezentace této putovní výstavy 
v Knihovně města Ostravy ve Vít-
kovicích měla příjemnou, téměř 
rodinnou atmosféru, kterou ilu-
strovaly i vystavené fotografie, 

z nichž doslova vyzařuje radost a dob-
rá nálada. K té nepochybně přispěla 
i výborná káva, kterou návštěvníkům 
vernisáže ve vítkovické knihovně při-
pravovali v pojízdné kavárně Mental 
Café klienti Čtyřlístku. 
V programu vernisáže vystoupil i hu-
dební soubor ostravského Čtyřlístku 
– skupina Rytmy, s nímž si pak s chutí 
zahráli i někteří hosté, včetně paní ře-
ditelky Sabelové. Ta také nabídla orga-
nizátorům projektu Fotografiemi pro 
radost další spolupráci a tak lze věřit, 
že se do krásných výstavních prostor 
ostravské knihovny buď ještě letos 
anebo napřesrok vrátí i letošní kolekce 
nejlepších snímků tohoto projektu.  

Text: Bohdana Rywiková
Foto: autorka 

Z DOMOVA



Informace o dalších akcích najdete na www.rezidencnipece.cz.

SPOLEČNOST LÉK AŘŮ A ZDR AVOTN ÍKŮ V SOCIÁLN ÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉK AŘSKÉ SPOLEČNOST I  JEP

Poskytovat zdravotnické služby je 
vždy těžká a nevděčná činnost. Roz-
díl mezi tím, co by bylo potřeba a tím, 
co lze reálně nabídnout, je po mno-
ho let značný a ani poslední dobou 
se nějak výrazně nezmenšuje. Možná 
spíše zvětšuje, tak jak věda nachází 
stále nové, dříve neznámé nemoci 
a patologické stavy. 
Většina zdravotníků se při své prá-
ci pohybuje na svém území. Pracují 
ve zdravotnických zařízeních, kde 
platí zdravotnická pravidla. Ale 
část zdravotníků pracuje jinde, než 
ve zdravotnických zařízeních. Ti to 
mají poněkud složitější. Největší 
počet zdravotníků, kteří nepracují 
„ve svém“ se nalézá v zařízeních so-
ciální péče. Hranice mezi sociální 
a zdravotnickou péčí je velmi tenká 
a neostrá. Klienti v sociálních zaří-
zeních potřebují jak sociální, tak 
zdravotnickou pomoc. Nejčastěji se 
jedná o seniory v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb. 
Protože poskytování zdravotnických 
služeb v zařízeních sociální péče je 

specifickou záležitostí a některé věci 
jsou jiné, než v zařízeních zdravotnic-
kých, vznikla naše Společnost lékařů 
a zdravotníků v sociální péči České 
lékařské společnosti, aby se právě 
tomuto zdravotně-sociálnímu pome-
zí věnovala. 
Naším cílem je studovat současnou 
situaci a navrhovat zlepšení. Spolu-
pracujeme s dalšími odbornými spo-
lečnostmi ČLS JEP a také s jinými, 
jako např. Asociací poskytovatelů 
sociálních služeb, společností Gratia 
Futurum 913 apod. Hlavně však spo-
lupracujeme s ministerstvem zdra-

votnictví a ministerstvem práce a so-
ciálních věcí. To je pro nás zásadní.
Jsme platforma pro diskuse, výměnu 
zkušeností a poradenství. 
Jsme především pro lékaře a všeo-
becné sestry, ale ne jen pro ně. Na-
šimi členy jsou i sociální pracovníci, 
právníci, manažeři.
Pokud jste lékař či všeobecná sestra, 
a pracujete v zařízení sociální péče, 
sociální pracovník nebo manažer, 
který řeší problematiku poskytování 
zdravotnické péče v sociálních zaříze-
ních, jsme tu pro vás. Můžete se stát 
našim členy, anebo můžete s námi 
také jen spolupracovat a diskutovat. 

Předseda Společnosti lékařů 
a zdravotníků v sociálních službách 

České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně

MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek
dr.bouzek@centrum.cz

www.spolecnost1400.cz
Přihlášku si můžete stáhnout 
i na www.rezidencnipece.cz

CHCEME SPOJOVAT
„Hranice mezi sociální a zdravotnickou péčí je velmi tenká a neostrá“, říká předseda Společnosti lékařů 
a zdravotníků v sociálních službách, Petr Bouzek.

Zdravotně sociální pomezí, tedy oblast 
poskytování zdravotnických služeb 
v zařízeních sociální péče a poskytová-
ní sociálních služeb ve zdravotnických 
zařízeních, je dlouhodobě nedořešená. 
Jedna z hlavních příčin léta neutěšené-
ho stavu je špatná komunikace mezi 
ministerstvem práce a sociálních věcí 
na jedné straně a ministerstvem zdra-
votnictví na straně druhé. Naše společ-
nost považuje vstřícné a kontinuální 
vzájemné jednání představitelů obou 
ministerstev za zcela zásadní záleži-
tost. Proto jsme se obrátili na obě minis-
terstva s nabídkou naší spolupráce a se 
žádostí o setkání ve formátu oba minis-
tři a představitelé naší společnosti.
Jednání proběhlo v místnostech mini-

sterstva zdravotnictví 8. úno-
ra 2018. Na tomto setkání 
jsme všichni souhlasili s tím, 
že jedno společné jednání 
nemůže nic vyřešit a hlav-
ním výsledkem setkání byla 
dohoda o vytvoření mezire-
sortní skupiny.

Naše společnost byla požá-
dána o vytipování některých 
problémů, které by se měly 
začít řešit jako první. Uvedli 
jsme zahajování přezkum-
ného řízení již ve zdravotnických zaří-
zeních, problematiku nedostupnosti 
odborné rehabilitační péče klientům 
s omezenou mobilitou v domovech 

seniorů, podfinancovanost výkonů od-
bornosti 913 a nedostatečné využívání 
konzultační služby.

Petr Bouzek

ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI  
JEDNALI S MINISTRY

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti JEP
si Vás dovoluje pozvat k pasivní i aktivní účasti ke kulatému stolu na téma

Rehabilitace v pobytových zařízeních sociální péče
který se koná 16. května 2018 od 17 hod.
v zasedací místnosti v prvním patře Lékařského domu, Sokolská 490/31 Praha 2

Jménem společnosti předseda MUDr. Petr Bouzek
Svoji účast potvrďte na e-mail: dr.bouzek@centrum.cz.

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němco-
vá a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch



Doplněk stravy s 
obsahem vitaminu C, 
extraktem ze šípků 
a s biofl avonoidy 
z citrusových plodů

• 4,5 ml tekuté formy obsahuje 
1000 mg lipozomálního 
vitaminu C, balení 136 ml

• Vyrobeno podle zásad 
správné výrobní praxe (GMP)

Lipozomální technologie 
– nejúčinnější vstřebávání vitaminu C

LIPOZOMÁLNÍ TECHNOLOGIE ZABEZPEČUJE 
OPROTI BĚŽNÝM PERORÁLNÍM FORMÁM VITAMINU C:

několikanásobně vyšší vstřebatelnost ze střeva do krevní plazmy,
postupné uvolňování a cílenou distribuci do krve a buněk (12 hod.),
adekvátní ochranu proti oxidačnímu stresu (především v době 
zvýšených nároků na organismus),
vyšší plazmatické hladiny zajišťující normální funkce zejména 
imunitního a nervového systému,
odpovídající tvorbu kolagenu, jenž je důležitý pro hojení 
a pevnost tkání (cévy, chrupavky, kosti, kůže, vlasy ad.),
vysokou snášenlivost (nezatěžuje žaludek a ledviny)

obsahem vitaminu C, 
extraktem ze šípků 

z citrusových plodů

• 4,5 ml tekuté formy obsahuje 

• 

LIPOZOMÁLNÍ TECHNOLOGIE ZABEZPEČUJE

Více informací na www.lipocaskor.cz. 
K dostání: v lékárnách a na www.jakdelezit.cz 

nebo tel.: 241 432 133, e-mail: objednavky@inpharm.cz.

URO-C-KONTROL
Test defi citu vitaminu C

v každém balení 

URO-C-KONTROL
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Inkontinence pod kontrolou

LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

REGENERACE A AKTIVACE

STŘEDNÍ  
INKONTINENCE

TĚŽKÁ INKONTINENCE

SENI INKONTINENCE POD KONTROLOU

ÚČINNÁ OCHRANA

SENI CARE – KOMPLEXNÍ PÉČE O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU


