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CONTEMPORA KOMPLET
Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko 
Contempora s hrazdou, jednodílné dřevěné 
postranice, imitace přírodní buk.
Preventivní antidekubitní matrace ze studené 
polyuretanové pěny, speciální profi lace, omy-
vatelný paropropustný potah Lintex.
Oboustranný dřevěný pacientský stolek s vý-
klopnou jídelní deskou, imitace přírodní buk, 
na kolečkách (dvě samostatně brzditelná).
Cena speciálního balíčku 49 900 Kč
(bez 5% DPH).
Možnost fakturace na jednotlivé položky.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ MÍSTA
CENTRÁLA – příjem objednávek:
LINET spol. s r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný
tel.: 312 576 239, 312 576 234
e-mail: obchod@linet.cz

Zápůjční a servisní místa:
České Budějovice, Hradec Králové,
Valašské Meziříčí, Brno,
Fryčovice u Frýdku Místku

Bližší informace na www.linet.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY
CONTEMPORA
Vnější rozměry  208×99 cm
Ložná plocha (matrace)  90×200 cm
Výškové nastavení
ložné plochy  36–76 cm
Výška postranic  40 cm
Náklon TR/ATR  15°/15°
Náklon zádového dílu  70°
Náklon stehenního dílu  32°
Nosnost  200 kg
Hmotnost  135 kg

Pečovatelské lůžko Contempora nabízí plný komfort klientům vyžadují-
cím dlouhodobou péči. Contempora splňuje nejvyšší nároky na design 
a kvalitu, je vysoce funkční a fl exibilní. Zpříjemněte život Vašim klien-
tům a každodenní těžkou práci ošetřovatelům. Využijte exkluzivní cenu 
49 900 Kč – získáte lůžko Contempora s hrazdou a nastavitelným držá-
kem, antidekubitní matraci a dřevěný pacientský stolek.

skříňkou s držákem na lahve.

CONTEMPORA = KVALITA
Ochrana proti dekubitům – autoregrese zádo-
vého a stehenního dílu sníží tlak v pánevní ob-
lasti až o 40%.
Snadná mobilizace – poloha v sedě, postrani-
ce jako podpěra a nástupní výška jen 36 cm.
Ložná plocha z vyjímatelných kovových sítí pro 
snadné čištění.
Výškové nastavení v rozmezí 40 cm, zvýšená 
nosnost 200 kg.
Inteligentní řešení ovladače zabrání svévol-
nému polohování lůžka.

LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz
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Redakční informace:
Samostatná příloha 
Návrh zákona o sociálních službách 
v přehledné tabulce

Vzhledem k tomu, že vláda ČR schválila návrh 
zákona o sociálních službách, očekáváme,  že 
i v průběhu parlamentního projednávání dojde 
k diskusi, do níž budou chtít zasáhnout i mnozí 
z Vás. Zpracovali jsme proto pro Vás praktickou 
pomůcku, která vám usnadní orientaci v návrhu 
zákona. Přehledná tabulka obsahuje všechny 
typy sociálních služeb, které jsou v návrhu zákona 
definovány, a zároveň přináší stručnou definici 
těchto služeb.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě 
SCA Hygiene Products, s.r.o., která tuto 
přílohu sponzoruje.

Vážení přátelé, 
čtenáři,

vítám vás po prázdni-
nách a dovolených opět 
na stránkách našeho 
časopisu a přeji Vám, 

aby čas, který strávíte 
čtením těchto stránek, 
byl pro Vás časem 
stráveným příjemně 
a v dobré pohodě.
S ohledem na toto 

přání jsem 
proto dlou-
ho zvažoval 
téma dnešní-

ho úvodníku. Na jednu stranu jsem měl 
jakési nutkání reagovat na článek Dr. 
Němce ve Zpravodaji AÚSP ČR, na dru-
hou stranu jsem si říkal, že nechám-li se 
vyprovokovat ke konfrontaci, budu se 
chovat stejně. Nakonec mě inspirovala 
kolegyně z redakční rady, když mi řekla, 
že v takových situacích se řídí úslovím 
„Když do mě zezadu kopají, znamená to, 
že jsem napřed.“ Tato věta rozhodla. O 
některých věcech není třeba psát, stačí 
jen to vědomí. 
Nový název našeho časopisu předzna-
menává i nový přístup k obsahu. Zpra-
vodaj (v novinářské terminologii) jen 
zaznamenává události, my je ale chceme 
i komentovat, hodnotit, kritizovat a 
hlavně ovlivňovat. Chceme být otevře-
nou platformou názorů Vás, odborníků, 
kteří pracujete jako management rezi-
denčních zařízení. 
Abychom mohli psát o tom, čím Vy žijete, 
co Vás zajímá, či co byste chtěli změnit, 
musíme mít s Vámi kontakt, a to není 
vždy jednoduché. Proto přicházíme s 
novou nabídkou: pravidelné pořádání 
„kulatých stolů“ k tématům, o která si 
napíšete. Ti z Vás, kteří budou mít zájem, 
se jich budou moci zúčastnit osobně. 
Ostatním názory, které tam zazní, přiblí-
žíme na stránkách našeho časopisu i na 
našich webových stránkách. Na „kulaté 
stoly“  budeme zvát osobnosti, které 
mají k věci co říci. Jestli Vás tento nápad 
zaujal, očekávám, že se mi v nejbližších 
dnech zahltí schránka Vašimi e-maily. 
Pište na mail: sterba@chello.cz nebo na 
info@marcom-praha.cz. 
V tomto čísle otevíráme jedno možné 
téma pro kulatý stůl, a to kontraindika-
ce. V rubrice Názory a diskuze přinášíme 
tři různé pohledy na toto téma. 
Těším se na Vaše náměty a zejména na 
to, až se u „kulatého stolu“ zdravě po-
hádáme o to, co nám vadí, co chceme 
změnit.

Karel Štěrba

Vážení čtenáři,
Právě jste otevřeli časopis, který od nás dostáváte již od roku 2000, nej-
dřív se jmenoval Zpravodaj AÚSP, pak Zpravodaj ÚSP a nyní Rezidenční 
péče.  Jistě poznáváte jeho nezaměnitelnou grafickou úpravu, charak-
ter a rukopis. Nový název je naším ústupkem před útoky některých 
funkcionářů AÚSP, pro níž jsme pět let pod vedením šéfredaktora Karla 
Štěrby vydávali Zpravodaj AÚSP. Z ohlasů, které jsme během těchto pěti 
let získali, si troufáme říci, že námi vydávaný Zpravodaj nemalou měrou 
přispěl k zlepšení společenské prestiže nejen asociaice samé, ale celé 
ústavní sociální péče v očích odborné i laické veřejnosti. Pravdou je, že 
nechceme žádnou válku se Zpravodajem asociace, a myslíme si, že od-
borných časopisů není nikdy dost. 
Chceme dál Rezidenční péči vydávat čistě jako profesní časopis, určený 
managementu rezidenčních zařízení. Chceme přinášet názory odborní-
ků bez ohledu na členství v asociaci, chceme, aby Rezidenční péče  byla 
časopisem otevřeným všem odborným názorům, aby mohla otevřeně 
kritizovat léta neřešené problémy, a přispívat tak k jejich vyřešení. Zá-
roveň jsme ochotni s asociací spolupracovat a přinášet informace o její 
činnosti, ale z pozice nezávislého komentátora.  
Poznámka nakladatele: Ve Zpravodaji AÚSP č. 2 vyšel úvodník pana Němce s ná-
zvem Hroch za to nemůže. Na nepravdy v něm uvedené jsme nuceni reagovat. 
Tímto článkem, napsaným ještě před naším rozhodnutím o změně jména, zaha-
jujeme a zároveň ukončujeme polemiku Zpravodaje se Zpravodajem. 

Hroch má
krátké nohy

Ing. Vladimír Hanzl

Všichni vedoucí pracovníci v oblasti 
sociální péče vědí, že vycházejí dva 
časopisy nesoucí název Zpravodaj. 
Jeden vydává společnost Marcom 
a druhý Asociace ústavů sociální 
péče. Málokdo však zná skutečné 
příčiny tohoto stavu a doposud o 
nich velice zkresleně informovali 
pouze někteří činovníci AÚSP. Mar-
com se původně nechtěl pouštět 
do žabomyších válek, které většinu 
čtenářů nezajímají, a soustřeďoval 
se hlavně na zajištění maximální 
kvality svého časopisu. Ale asoci-
ační Zpravodaj nepřestává šířit zlá 
slůvka, kterými pomlouvá společ-
nost Marcom jak před manažery 
pracujícími v oblasti sociální péče, 
tak i před klienty Marcomu. Proto 
jsem nucen na tyto lži reagovat.
Marcom převzal vydávání časopisu 
Zpravodaj v roce 2000 a podařilo se 
mu z nevzhledného plátku vytvořit 
kvalitní a úspěšný časopis. Původně 
vydávání Zpravodaje financovala 
AÚSP. Marcom vymyslel nový sys-
tém financování z inzerce, nalezl 
sponzory a hradil schodky způso-
bené pozdními platbami inzerentů. 
V roce 2004 se prezidium rozhodlo 
„převést vydávání Zpravodaje do 
kompetence AÚSP.“ Důvodem bylo 
„neprůhledné financování“ a „ne-
objektivita článků“ . Aby  zmiňova-
nému kroku dodalo zdání legality, 
nechalo si zpracovat za peníze 
členů AÚSP příslušné ekonomické 
a právní analýzy. Marcom se samo-
zřejmě na těchto pracech nepodílel 
a zřejmě i podílet nesměl. Nesměl 
také vystoupit se svým stanoviskem 
před členy Asociace. Jinak by se 
totiž členové AÚSP dozvěděli, jaké 

jsou skutečné zisky z vydávání ča-
sopisu. To by se nehodilo do krámu 
těm, kteří chtěli vyvolávat dojem, že 
vydávání Zpravodaje je zlatý důl.
Marcom nehodlal prohospodařit 
know how získaný při vydávání Zpra-
vodaje a rozhodl se pod obměněným 
názvem a se změněným zaměřením 
vydávat časopis dále. My jsme se ne-
objevili jakoby nic, pane Němče, my 
jsme tu byli pár let před vámi.
Dnes nás pan Němec obviňuje, že 
jsme si uzurpovali dlouholetou 
grafickou podobu Zpravodaje. 
Ale pane Němče, vy jste tuto po-
dobu neplatili, vy nejste nositeli 
autorských práv! Ani komunisté si 
netroufli převzít grafickou podobu 
Literárních novin, když je v r. 1967 
ukradli Svazu spisovatelů. 
Stejně nesmyslné obvinění se týká  
údajného neoprávněného dispo-
nování s databází odběratelů. Tuto 
databázi vytvořil Marcom a platil 
také její udržování a obnovování. 
Opět byste si rádi přisvojovali vý-
sledky cizí práce a k tomu kázali 
o etice podnikání. Za databáze se 
platí!  A pokud vydáváte asociaci za 
hlavní cílovou skupinu pro reklamu, 
dopouštíte se vzhledem k tomu, že 
sdružujete nanejvýš 25 % poskyto-
vatelů služeb ústavní sociální péče, 
nebetyčného podvodu.
Dalším omylem pana Němce je 
tvrzení o neoprávněném otisknutí 
příspěvku místopředsedkyně OSZ 
SP Jany Dvořákové z pelhřimovské 
konference. Vše otiskujeme pouze 
se souhlasem autorů.
Mohl bych dále pokračovat ve vyvra-
cení dalších ataků. Ale nebudu. Už 
mám hroší kůži (a jsem rád…).
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V minulém čísle Zpravodaje jsme poměrně obšírně informovali o tom, jak došlo 
ke smrtelnému úrazu v Domově odpočinku ve stáří v Myslibořicích. Smrt pra-
covníka způsobil klient, který vzhledem k alkoholismu byl pro pobyt v domově 
důchodců kontraindikován. Takových případů je v českých domovech důchod-
ců řada, naštěstí ne všechny končí smrtí. Přesto se domníváme, že problém 
ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v ústavech sociálních služeb 
není v těchto případech řešen dostatečně. Pokud se nám podařilo zjistit, došlo 
v posledních letech ke třem smrtelným úrazům v sociálních zařízeních z podob-
ných příčin. Položili jsme proto řediteli odboru sociálních služeb MPSV ČR 
Mgr. Martinu Žárskému několik otázek v těchto souvislostech.                          (Red.)

Vážený pane řediteli, smrtelný 
úraz pracovníka rezidenčního za-
řízení sociálních služeb v Myslibo-
řicích opět rozvířil otázky kolem 
kontraindikací v ústavech sociální 
péče a domovech důchodců. Pro-
tože se tento problém bytostně 
dotýká prakticky všech pracovní-
ků v sociálních službách, chtěli 
bychom zveřejnit stanovisko a po-
stoj MPSV ČR nejen k této kauze, 
ale i problému samému.

V průběhu pěti let došlo v třech 
českých DD k úmrtím  dvou klien-
tů a jednoho zaměstnance, které 
byly způsobeny úmyslným trest-
ným činem klientů těchto zaříze-
ní. Zkoumalo MPSV, zda v těchto 
případech nedošlo k úřednímu 
pochybení, např. porušení kontra-
indikačního seznamu?

Mgr. Žárský - Ani prostředí ústavů 
sociální péče nemůže vyloučit vznik 
mimořádné situace včetně trestných 

Kolik 
musí zemřít lidí,
aby se změnil zákon

činů spáchaných obyvateli těchto za-
řízení. Jak autor uvádí, v posledních 
5 letech došlo ve více než 1000 pro-
vozovaných zařízeních sociální péče 
ke dvěma případům úmrtí klientů 
a 1 zaměstnance v důsledku těchto 
událostí. Je otázkou, zda tyto 3 přípa-
dy lze považovat za ojedinělé nebo za 
důsledek systémové chyby v součas-
ných předpisech.
MPSV nebylo o těchto případech in-
formováno, nezná příčiny ani skuteč-
nosti, které těmto událostem před-
cházely, proto ani nemohlo zkoumat, 
zda došlo k pochybení při přijímání 
klientů nebo k tragickému vyvrcho-
lení nedobrých interpersonálních 
vztahů mezi klienty či personálem 
a klientem.

Pokud ano, jaký závěr(y) z těchto 
šetření vyvodilo pro praxi v ústa-
vech sociální péče? Pokud ne, kdo 
by se měl systémově takovými pří-
pady zabývat?

Mgr. Žárský - Dosavadní kontraindi-
kace pro přijetí, upravené ve vyhláš-
ce č. 182/1991 Sb., vylučují mj. přijetí 
osob, které „mohou ohrozit sebe i dru-
hé nebo jejich chování znemožňuje 
soužití s kolektivem“. Je otázkou, 
do jaké míry bylo ve výše uvedených 
případech toto ustanovení dodrženo 
nebo zda došlo k uvedeným událos-
tem nahodile a nekontrolovatelně. 

Jak je ošetřena problematika kon-
traindikací v návrhu nového záko-
na o sociálních službách?

Mgr. Žárský - V návrhu nového záko-
na o sociálních službách se nadále 
počítá s úpravou kontraindikací pro 
přijetí, avšak jen v obecnější podobě, 
neboť se v zákoně navrhuje jiný způ-
sob přijímání k pobytu v zařízeních 
sociální péče, a to na smluvní bázi, 
nikoliv na základě správního říze-
ní. Prohlubuje se tak odpovědnost 
zřizovatele i samotných zařízení při 
přijímání klientů.

Co mají dělat poskytovatelé so-

ciálních služeb, popřípadě zřizo-
vatelé v případě, že se nenajde 
politická vůle nový zákon o so-
ciálních službách schválit, aby k 
podobným případům jako v Mysli-
bořicích nedocházelo?

Mgr. Žárský - Současný systém 
kontraindikací, pokud se dodržuje, 
je dostatečnou právní oporou pro 
zamítnutí žádosti o přijetí jedinců 
jakkoliv ohrožujících soužití, majetek 
či zdraví obyvatel nebo personálu za-
řízení sociální péče. Co však chybí, je 
existence dostatečné kapacity míst 
ve specializovaných zařízeních pro 
takto indikované osoby. Podle názoru 
MPSV by v každém kraji mělo být zří-
zeno alespoň jedno takové zařízení 
s kapacitou přiměřenou danému re-
gionu, což by dále snížilo pravděpo-
dobnost vzniku mimořádných udá-
lostí zaviněných těmito osobami. 
V tomto směru se vedou na různých 
úrovních jednání s jednotlivými kraji.

Ilustrační foto: 
Jan Komárek

Domov odpočinku ve stáří v Myslibořicích
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Co je málo
a co je dost?

NÁZORY, DISKUZE

Názor, který zbavuje zákonodárce 
odpovědnosti za vady v systému so-
ciálních služeb nemůže zůstat bez 
odezvy, zvlášť když připravované 
legislativní změny nemají rizika agre-
sivních útoků eliminovat a odporují 
potřebám starých lidí a základním 
lidským právům. 
Kdybychom my, manažeři rezidenč-
ních zařízení, (resp. kdyby zřizovatelé, 
protože my nesmíme jeho správní 
rozhodnutí zpochybňovat) dodržovali 
přísně kontraindikace, které autor 
shrnul do sousloví „mohou ohrozit 
sebe i druhé nebo jejich chování zne-
možňuje soužití s kolektivem“, zely by 
DD z velké části prázdnotou. Protože 
právě tyto poruchy chování (záměrně 
nemluvím o psychiatrických diagnó-
zách, i když v některých případech 
mohou být na pozadí) jsou vlastní 
právě starým lidem. Z toho vychází, 

Řečnická  otázka pana Žárského, zda 
3 případy násilných úmrtí v průběhu 
5 let v cca 350 DD (mylně uvádí po-
čet 1000) lze považovat za ojedinělé, 
se mi jeví jako nepřípadná. Kde je 
v těchto případech hranice „ojedině-
losti“? Musí dojít ještě k 10 úmrtím 
nebo bude stačit, zemřou-li v českých 
DD násilnou smrtí třeba „jen“ dvě 
další osoby? Nevím, jak onu ojedině-
lost měřit. Propočtem pravděpodob-
nosti? Pak  šance vyhrát ve sportce 
„pátou“ je paradoxně podstatně nižší 
než skončit v DD násilnou smrtí. 
To, že v naprosté většině DD bydlí 
agresivní lidé, z nichž ti, co zabíjeli, 
představují pouze nepatrnou špičku 
ledovce, je samozřejmě důsledkem 
systémových chyb, na nichž se podílí 
i MPSV. Minimálně pokud jde o vlastní 
rezortní předpisy, mohlo novelizovat 
prováděcí vyhlášku ve dvou smě-
rech. Za prvé rozšířit kontraindikační 
seznam, který vymezuje „legisla-
tivní hranici“ mezi ústavní sociální 
a ústavní zdravotní péčí, i na dobu po 
nástupu klienta do zařízení. Zpřes-
nilo by tím platnou právní  úpravu, 
z níž vyplývá, že oprávnění a zákon-
né kompetence k ošetřování a péči 
o agresivní klienty mají pouze zdravot-
nická zařízení. S ohledem na mocnou 
zdravotnickou lobby by pak důsledné 
dodržování takto provedené novely 
podstatně urychlilo řešení způsobů 
zajištění péče o osoby neschopné 
soužití s kolektivem a ohrožující 
sebe i druhé, a následně i řadu jiných 

významných otázek. Za druhé pak 
mohlo MPSV rozšířit seznam účastní-
ků správního řízení o přijetí do ÚSP 
o tato zařízení. ÚSP by tím byla dána 
právní možnost se proti nesprávnému 
(kontraindikačnímu seznamu odpo-
rujícímu) rozhodnutí odvolat a MPSV 
by vedle zjednání nápravy v této ne-
správné praxi v přijímání klientů též 
celkem bezpracně detekovalo rozsah 
a hloubku celého problému. 
O systémovém pochybení však už 
nelze mluvit, když se od pana Žár-
ského dovídáme, že MPSV nebylo 
o případech násilných úmrtí v DD in-
formováno a proto prý ani nemohlo 
zkoumat, zda a v čem došlo k pochy-
bení. V době, kdy média properou 
ústavy v daleko méně závažnějších 
kauzách a ministerstvo je nuceno 
reagovat na kdejaký i nepravdivý no-
vinářský plk, je poněkud zvláštní, že 
se o případech násilných úmrtí nikdo 
z jeho odpovědných úředníků nedo-
zvěděl. Tito úředníci, včetně pana 
Žárského, jsou navíc drahnou řádku 
let odbornou veřejností na problém 
s nedodržováním kontraindi-
kací upozorňováni. Proto 
mi jeho odpověď připa-
dá mírně řečeno „k ne-
uvěření“. 

MPSV jako ústřední orgán státní 
správy samozřejmě musí „z moci 
úřední“ zkoumat, zda nedošlo v těch-
to případech k porušení rezortních 
předpisů. Zavazuje ho k tomu zá-
kon č. 114/1988 Sb. o působnosti 
orgánů České republiky v sociálním 
zabezpečení a částečně též zákon 
č. 100/1988 Sb. o sociálním zabez-
pečení. Navíc z ústavněprávních hle-
disek je a vždy byla kontrola dodr-
žování právního řádu ze strany mi-
nisterstev chápána jako významná 
garance základních lidských, ale 
i ostatních práv občanů, resp. nástroj,  
jímž stát jejich dodržování chrání. 
Z dosavadních postojů ministerstva 
k celé věci je však zřejmé, že je z jeho 
strany  klientům DD nárok na tuto zá-
kladní ochranu dlouhodobě upírán. 
MPSV prostě nezajímá  zhoršená kva-
lita života těchto občanů, způsobená 
právě a jen tím, že jsou do DD v roz-
poru s právními předpisy, ale i oby-
čejným zdravým rozumem, přijímáni 
agresivní jedinci, kteří jsou schopni 
učinit  z pobytu v těchto zařízeních 
pro ostatní peklo. Je to paradoxní, 
když na druhé straně lze z velkého 
množství různých ministerských ma-
teriálů, v nichž se to pojednáními 
o základních a občanských právech 
klientů jenom hemží, usuzovat, že 
tato instituce přisuzuje jejich ochra-
ně prioritní význam. Zdá se však, že 
pouze směrem k poskytovatelům, 
nikoli už k sobě. Možná, že se v tomto 
punktu řídí úslovím „o Jovovi a volo-

vi“ určite však tím „o kázání 
vody a pití vína“. 

JUDr. Eduard Kaplan
e.kaplan@ddp10.com

Jiný úhel pohledu:
Vyprázdní dodržování 
kontraindikací ústavy?

že nepomůže jeden specializovaný 
ústav v kraji s odpovědností krajských 
orgánů, ale že je třeba dosáhnout 
koncepční a systémové změny, která 
dovolí pobyt a dožití starých lidí v 
„běžných“ domovech důchodců. Na to 
mají právo. Na ministerstvu je vytvořit 
pro toto „normální řešení“ (řekněme 
pro individualizaci služeb na holistic-
kém principu) legislativní, metodické 
a ekonomické podmínky. To volené 
orgány na úrovni krajů nemohou. Zno-
vu se potvrzuje, že koncepce sociál-
ních služeb se ubírá jinou cestou, než 
cestou lidských práv, protože požada-
vek přemisťování obyvatel do jiných 
specializovaných zařízení podle jejich 
aktuálního zdravotního stavu, s výjim-
kou případů indikované klinické inter-
vence, je s nimi v příkrém rozporu. 

PhDr. Milan Sedláček
milan.sedlacek@volny.cz

(reakce 
na odpovědi 

Mgr. Žárského)



REPORTÁŽ

Bude tomu zanedlouho takřka dva 
roky, přesto řada z nás to má stále 
v paměti. „Nazí mentálně postižení 
muži stojí ve frontě na vykoupání 
v jedné vodě“. Do této věty by bylo 
možné shrnout několikatýdenní mar-
týrium, kterým museli projít klienti, 
řadoví pracovníci i management 
Ústavu sociální péče ve Svatém Janu 
na Příbramsku. A nejen oni, výrazně 
se to dotklo i příbuzných zdejších 
klientů a příbuzných a přátel pracov-
níků ústavu. „Byla to jedna z prvních, 
ne-li zcela první reakce na odvysílání 
záběrů skryté kamery v ČT, řekla mi 
ředitelka ÚSP Svatý Jan během na-
šeho rozhovoru, „volal bratr jednoho 
našeho klienta a velmi rozrušeným 
hlasem, který neměl daleko k bez-
mocnému pláči křičel: „Co si dovo-
lují, to přesahuje všechny meze. Co 
o tom vědí? Já vím nejlépe od svého 
bratra, jaká je v ústavu péče o klienty, 
on tam žije! Já si to s nimi (měl na 
mysli ČT) vyřídím!“ Jestli vyřídil nebo 
nevyřídil nevím, nepřipadá mi vhod-

né i s více než 
ročním odstu-
pem jitřit bo-
lavou věc dal-
šími otázka-
mi.
Sedím a pročí-
tám novinové 
články z té do-
by. Ani po roce 
to není hezké 
čtení. Repor-
táž natočila 
externí redak-
torka ČT, o au-
tentičnosti zá-
běrů lze jen 
těžko pochy-
bovat, přesto si kladu otázku, zda na-
točila, co viděla, nebo co chtěla vidět. 
Nemíním hodnotit objektivitu repor-
táže, byla to reportáž, pod kterou se 
podepsala paní Šárka Horáková, je 
to tudíž její pohled a ona se k němu 
přihlásila. Kde však berou odvahu 
všichni ti „novináři“, kteří často ani 

dodnes ještě nevědí, kde Svatý Jan 
leží? Nicméně rychle přispěchali, aby 
i oni odsoudili, jak se u nás špatně 
pečuje o klienty v ústavech sociální 
péče. Kde berou tu odvahu (snad 
lépe drzost), aby hodnotili něco, 
o čem povětšině nic neví, a ani si 
nedají trochu té novinářské práce, 

Po stopách jednoho
SKANDÁLUaneb 

Je všechno špatné 
k něčemu dobré?

...je to, čeho si opravdu vážím. První se-
tkání, bylo to před 8 lety - nevěděla jsem 
co dělat - hladit, pomáhat, projevovat 

soucit? Ale ono to bylo  úplně jinak 
- jsou bezprostředními vtipnými 
partnery, kteří mají smysl pro hu-
mor, mají rádi kulturu, umí si ji vážit 
a ocenit, jsou kritiky i fanoušky, do 

divadla za mnou přijdou vždy s kytič-
kou a poděkují.

A najednou jsem zjistila, že pomáhají 
oni mně v dodávání síly a optimismu. 

Mám radost, když  vidím, jak se mění 
před očima, jak roste jejich samostat-
nost, sebedůvěra. Jednak už někteří 
chodí běžně do práce - nemohla jsem 
uvěřit, když se chlubili - bydlíme sami, 
nakupujeme sami, vaříme sami, (po-
moc, spíš dohled ze strany asistenta je 
minimální). Chráněné bydlení je pro ně 
vysvobozením, váží si důvěry a jsou 
rádi, když se učí být nezávislými a tím 
udělají radost rodičům, ukážou jim, že 
strach není na místě.
Vidím ale také, co dá práce takový prů-
kopnický program vytvořit - odolávat 
tlakům, přesvědčovat, dokazovat svými 
výsledky… nakonec sami klienti za las-
kavé pomoci paní senátorky Daniely 
Filipiové si vyzkoušeli v Senátě ČR, 
a to bez konceptů a náročných příprav, 
obhájit své požadavky, hovořit o svých 
problémech v panelové diskuzi (součást 
výstavy ODYSSEA, která vypovídá o sna-
ze vybojovat si právo na žití v přirozeném 
prostředí).
V tom mém pohledu si ale nemohu 
odpustit vyzdvihnout práci těch nejpo-
volanějších. Zajišťovat chod takového 
zařízení není jednoduché, můj obdiv 
patří výkonné ředitelce pí Mgr. Taťa-
ně Kudějové a ředitelce chráněného 

bydlení pí PaedDr. Evě Brožové. S paní 
Taťanou jsme v úzkém kontaktu a není 
chvíle, aby při našem setkání několikrát 
nezazvonil mobil… kolik musíte řešit 
problémů, v klidu, s trpělivostí, jste pe-
dagog, psycholog, manažer, architekt, 
dekoratér, zahradník - když je potřeba 
vzít rukavice a jít s klienty sázet kytky.
Ale je to také znát, nejen květiny, pře-
stavěná budova, vkusný, kultivovaný 
interiér. Možná, a nejen když jsou dny 
otevřených dveří, které bývají na konci 
listopadu, vřele doporučuji DUHU na-
vštívit - to neodolám, nakoupím na vá-
noce, posedím s klienty v kavárně, která 
je přístupná veřejnosti a klienti Duhy 
zde i obsluhují, je v ní k dispozici inter-
net, dětský koutek, upravené pískoviště, 
hřiště a co dodat -  výborná káva, cap-
puccino, latté machiato, mé  milované 
presso s koláčkem z duhácké pekárny, 
exotické kokteily, džusy, čaje. Dozvím 
se tu také o starostech a přáních klien-
tů z kavárny, teď je to shánění  prostor 
- chtěli by mít kavárnu více v centru, aby 
byli samostatnější - samostatná provo-
zovna, přístupnější více lidem, získat 
více zákazníků. Také byty pro jedenáct 
klientů, aby jako ostatní mohli bydlet 
samostatně.
A tak jestli máte potřebu se občas zasta-
vit a využít možnosti jakéhosi dušev-
ního zklidnění, pohody, tak  se Vám to 
podaří u mých přátel v DUZE.    
Upřímně pozdravuji všechny čtenáře 
Rezidenční péče. Díky svým přátelům z 
DUHY vím, že Vaše práce je  nelehká. a 
proto Vám držím všechny palce a vzka-
zuji,  aby jste se nenechali odradit dílčí-
mi neúspěchy či nepochopením okolí.

Jaroslava Kretschmerová
herečka Studia Ypsilon

Vlastimil Kott, speciální pe-
dagog - „Měl jsem pocit bez-
moci. A bezmoc je horší než 
bolest.“ 

Věra Štefanová, vedoucí vy-
chovatelka: „…proces oteví-
rání ústavu se díky tomu 
urychlil, ale cena za to byla 
veliká.“

Mé přátelství 
s klienty 

Společnosti 
DUHA... 
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aby zjistili další souvislosti, aby po-
soudili, co víc se na takové situaci 
„podepsalo“. Jestli to bylo pochybení 
jednotlivce, všech pracovníků či ma-
nagementu ústavu, nebo jestli náho-
dou není chyba v systému. 
Myslím, že po roce a půl již není 
potřeba nic dodat. Kvůli tomu jsem 
ani do ÚSP Svatý Jan nepřijel. Chtěl 
jsem vědět, jak se na to dívá s jeden 
a půlletým odstupem paní ředitelka, 
jak pracovníci a zda lze na této kau-
ze najít něco, o čem by se dalo říci 
„všechno špatné je k něčemu dobré“. 
Přestože jsem tuto otázku v různých 
obměnách položil paní ředitelce 
během odpoledne nejméně třikrát, 
nikdy nebyla schopná něco pozitivní-
ho ani po roce na skandalizaci práce 
„jejích“ lidí najít. „Víš, je to do dneška 
moje noční můra,“ říká potichu a s 
pohledem někam do sebe ředitelka 
Zámostná, „měla jsem pocit, že jsem 
veřejně ukřižovaná a že nemám mož-
nost vůbec sebe ani spolupracovníky 
bránit. Nikdo mě nechtěl poslouchat. 
Jen všichni přinášeli „dříví na hrani-
ci“. Nabízel jsem jí hmotný pohled 
na výsledek celé kauzy a připomenul 
jsem jí, že od zřizovatele dostala 
navíc 300 tis. Kč do rozpočtu a dva 
pracovníky do plánu práce. „Nevím, 
jestli je to dostatečná kompenzace 
za to vše, co jsme v té době prožívali“, 
oponovala mi paní ředitelka, „řadě 
našich pracovníků tento skandál vzal 
zdravý patriotismus a hrdost na to, že 
se zde něco dobrého za pár let udě-
lalo. A ono se udělalo a nebylo toho 
málo. Pak přijde někdo, kdo ještě 
před půl rokem nevěděl o Svatém 
Janu vůbec nic, natož aby věděl, jak 
to vypadalo před třemi lety, když se 
začal formovat nový kolektiv, zatáhne 
za provázek a všechno spláchne.“
Zeptal jsem se na pocity z té doby 
i několika zaměstnanců. Pracují v 
ústavu dál, dál se věnují klientům, 
jak nejlépe umí, ale v očích jim čtu 
nevyřčenou otázku: „Nejsi ty další, 
kdo ví nejlépe, co vše jsme udělali 
špatně a kdo jsi si na nás přišel hojit 
své špatné svědomí, protože jsi sám 
neudělal pro věc vůbec nic?“ Přesto 
se mi některé podařilo přimět k ho-
voru. Všem, se kterými jsem hovořil, 
jsem položil prakticky stejnou otázku 
jako paní ředitelce. Jestli s odstupem 
času dokáží na celé kauze najít něco 
pozitivního.
Pan Vlastimil Kott, speciální peda-
gog, který v ÚSP Sv. Jan pracuje jako 
vychovatel: „Ta doba byla hodně zlá, 
nejen pro nás, ale i pro klienty. Do-
konce i pro ty, kteří nekomunikují 
a zdají se být pasivní. Nebylo to ani 
správné, ani spravedlivé. Měl jsem 
pocit bezmoci. A bezmoc je horší než 
bolest. Mluvil jsem s paní Horákovou 
(reportérka ČT) asi třikrát, snažil jsem 
se jí určité věci vysvětlit, ale ona si 
z toho vystříhala, co chtěla. Konkrét-
ně jsme se bavili o podávání mixova-
né stravy, řekl jsem jí – jídlo nevypadá 
vábně, ale je to lepší, než kdyby se du-

sili, protože nemají polykací reflex. 
Ona do reportáže vystřihla jen – jídlo 
nevypadá vábně.“ Během dalšího 
rozhovoru připustil pan Kott i určitá 
positiva, řekl: „Celá ta věc nám i dala, 
dala nám prostor pro sebereflexi. Já 
jsem např. přemýšlel o své práci, jest-
li tady mám ještě dělat, nebo odejít.“ 

Na moji otázku, jak ta sebereflexe 
dopadla řekl pan Kott: „“Vidíte sám, 
jsem tady a dělám dál práci, kterou 
dělám již deset let, protože ji mám 
rád.“
Paní Jana Kasíková, sanitárka, kon-
statovala, že od zveřejnění reportáže 
se v ústavu dost věcí změnilo. Vesměs 
k dobrému, někdy pracovníkům při-
byla práce, ale na to si už zvykli. Za 
nejdůležitější považuje skutečnost, 
že stoupl zájem veřejnosti o jejich 
práci, stálo to sice hodně vysvětlová-
ní, zejména starším lidem, kteří jsou 
zvyklí věřit všemu, co viděli v TV, ale 
podařilo se časem obraz ústavu u ve-
řejnosti přiblížit skutečnosti.
„Přestože reportáž byla hodně zkres-
lená, mělo to ten efekt, že jsme se 
nad řadou věcí zamysleli a hledali ře-
šení. Řekla bych, že proces otevírání 
ústavu se díky tomu urychlil, ale cena 
za to byla veliká. Velmi to poškodilo 
jméno ústavu, zejména u lidí, kteří 
nekriticky věří všemu, co v TV vidí. 
Museli jsme mnoha lidem vysvětlo-
vat, jaká je pravda,“ odpověděla na 
mou otázku vedoucí vychovatelka 
paní Věra Štefanová. Položil jsem jí 
hypotetickou otázku, zda by našla od-
vahu a energii k vysvětlování poměrů 
v ústavu lidem „z venku“, kdyby této 
kauzy nebylo. „Asi ne,“ odpověděla, 
a já si myslím, že k tomu není již co 
dodat.
Co říci závěrem? Rozhodně jsem ne-
přijel do Svatého Jana, abych po roce 
objevil tu skutečnou, objektivní a je-
dinou pravdu. Chtěl jsem vidět, jak se 

chovají, jak pracují lidé, kteří před ro-
kem a půl prožili veliké trauma. Zda 
se otřásli a jdou ve vyjetých kolejích 
dál, nebo zda na svoji práci a snahu 
něčím pohnout rezignovali. Naštěstí 
není pravda ani jedno, ani druhé. Ne-
přijel jsem proto, abych hodnotil, zda 
došlo ke zlepšení, jestli jsou poskyto-

vané služby v souladu se standardy. 
To mi nepřísluší. Jednak nejsem in-
spektorem kvality sociálních služeb, 
jednak jsem dost dlouho pracoval ve 
funkci ředitele ústavu sociální péče, 
abych věděl, že jeden malér z ústa-
vu nedělá ústav špatný, stejně jako 
splnění několika standardů nedělá 
z ústavu ústav dobrý. Dobrý ústav je 
takový, kde panuje přívětivá atmo-
sféra, v níž se cítí dobře jak klienti, 
tak i většina pracovníků. To ovšem 
není stav, ale proces. Proces hodně 
dlouhý, naplněný řadou dnů,  kdy 
jde člověk rád do práce i z práce, ale 
občas i nějakým tím skandálem nebo 
skandálkem. Důležité je jen to, aby ti 
dobří ty skandály a skandálky přežili 
pokud možno bez ztráty motivace. 
Byl bych nerad, kdyby měl tento člá-
nek vyznít jako obhajoba nepořádků, 
porušování práv klientů a neplnění 
povinností, to skutečně tolerovat 
nelze. Je však možné uvědomit si, 
že život ve své mnohotvárnosti je 
sice složen z jednotlivostí, ale nelze 
jej hodnotit jen na základě několika 
těchto jednotlivostí.
Žádný ředitel, nikdo z managementu 
ústavu, ani žádný pracovní tým není 
vševědoucí a vševidoucí jako Bůh 
a mnohoruký jako Budha a k selhání 
jednotlivce může dojít všude, zejmé-
na selhává-li občas systém, který 
finančním ohodnocením pracovníků 
v sociálních službách ještě donedáv-
na vytvářel podmínky pro infiltraci 
nekvalitních lidí do této oblasti. 

Karel Štěrba

Vlastimil Kott dělá dál svojí práci, kterou má rád

REPORTÁŽStrana 5



AKTUÁLNÍ TÉMA Strana 6

Hlavními rysy vývoje sociálně 
zdravotních služeb, očekávanými 
u nás podle stavu a vývoje systé-
mů v zahraničí, jsou:
a) respekt k potřebám klientů da-
ných věkem, onemocněním nebo 
zkušeností, ochrana jejich lid-
ských práv a uplatňování etických 
principů, zejména bezvýhradní 
prosazování důstojnosti,
b) postupná „deinstitucionaliza-
ce“ služeb, zejména
• příklon ke komunitnímu typu služeb 

(služby poskytované místním spole-
čenstvím v menších zařízeních),

• individualizace služeb (zvyšování 
podílu individuální složky služeb 
podle potřeb klienta),

• „normalizace“ služeb (životní pod-
mínky pro každodenní život klien-
tů jsou co nejvíce podobné pod-
mínkám života hlavního proudu 
společnosti),

• dostupnost veškerých služeb v do-
bě, kdy klient pociťuje akutně je-

Očekávané
hlavní rysy

vývoje
systému
zdravotně
sociálních

služeb

S ohledem na setrvačnost v sociálních 
systémech má rozhodování o systému 
sociálních služeb na všech úrovních 
význam především pro budoucnost, ne-

zřídka dokonce až pro příští generace. 
S ohledem na absenci legislativy a ucelené 
koncepce sociálně zdravotních služeb je 
proto účelné, aby zřizovatelé a poskytova-
telé služeb měli pro kvalifikované rozhodo-

vání o systémech služeb k dispozici alespoň 
stručnou predikci aspektů jejich vývoje. Vý-
chodiskem následující predikce je připojení 
k evropským trendům. 

Na účinky nového ekonomického prostředí reaguje naše 
společnost postupně tím, že ve všech oblastech hmotné-
ho i duchovního působení hledá postupně nové rozmě-
ry. Změny životního způsobu a sociálně ekonomických 
podmínek přinášejí zároveň změny nabídky a poptávky 
sociálně zdravotních služeb. Navozená tržní situace tak 
reálně začíná vyvolávat potřebu měnit strukturu, proporce 
a kvalitu sociálně zdravotních služeb. 
Tržní mechanizmus však nemá cit pro vzdálené horizonty. 
Koncepční záměry pro založení systému širokého spektra 
sociálně zdravotních služeb musí tedy vycházet z potřeb kli-
entů, z etických principů, lidských práv a mezinárodních do-
kumentů. Pro názorové přeměny jsou inspirující přímé nebo 
zprostředkované poznatky a dobré zahraniční zkušenosti. 

jich potřebu,
• humanizace umírání a smrti, pro-

sazování myšlenky paliativní péče,
c) přesun od institucionální péče 

ke službám poskytovaným v do-
mácím prostředí,

d) rozvoj systému komplexní do-
mácí péče (tzv. home care a home 
help) a souvisejících sociálně zdra-
votních služeb, vč. otevírání spe-
cializovaných zařízení nebo staci-
onářů, resp. odborných pracovišť, 
podporujících poskytování služeb 
v domácím prostředí,
e) přístup všech poskytovatelů 
(vládních i nevládních1) k soutěži 
o účast na realizaci širokého spek-
tra služeb za rovných podmínek 
(na principu grantů),
f) soutěž v nabídce služeb a v ce-
nách; rozhodnutí o formě zdravot-
ně sociálních služeb náleží výhrad-
ně klientovi nebo jeho zákonnému 
zástupci,
g) nabídka širokého spektra slu-

žeb (a tím též počet a druhy zaříze-
ní) je regulována navozenou tržní 
situací,
h) potlačení resortního přístupu 
v poskytování služeb,
i) vícezdrojové financování,
• existence standardů jednotlivých 

typů služeb, akreditace poskyto-
vatelů na základě standardů, kont-
rola kvality poskytovaných služeb; 
nadstandardní služby hradí klient,

• flexibilita systému financování, 
umožňující změny financování (vč. 
změny zdrojů) v závislosti na změ-
nách zdravotního stavu a sociální 
situace bez přemisťování do speci-
alizovaných zařízení,

• uplatnění neziskového principu 
nebo podle uzákoněných a kontro-
lovaných pevných pravidel i princi-
pu ziskového,

• upřednostňování přesunu finanč-
ních prostředků z budování zaříze-
ní nových do zvyšování standardu 
zařízení stávajících,

Připadá Vám to absurdní, nenechte 
se mýlit, bude-li se vyžadovat striktní 
dodržování novelizace vyhlášky MZd. 
č. 195/2005 Sb, zejména § 10, odst. 7), 
pak se toho můžeme dočkat. Ustanovení 
tohoto odstavce de facto ukládá vedení 
ústavu sociální péče (DD nebo ÚSP) při 
stavebních pracích uvést ústav, v lepším 
případě jeho část, mimo provoz. Na pří-
klad při běžné opravě elektroinstalace 
na chodbě, (při níž jsou nutné stavební 
úpravy) by mělo být minimálně přísluš-
né oddělení uzavřeno. Připadá Vám to 
absurdní? Ptáte se, jak je možné, že se do 
vyhlášky mohlo něco takového dostat? 
Podle informací, které jsme získali na 
pražském magistrátu, byl tento odsta-
vec do vyhlášky zařazen mimo vnější 
připomínkové řízení. Proto radní Zastu-

pitelstva hl.m. Prahy Mgr. Hana Halová 
požádala ministryni zdravotnictví už 6. 6. 
2005 o urychlenou novelizaci této vyhláš-
ky a vypuštění předmětného odstavce.

Odpověď paní ministryně, podepsanou 
náměstkem Suchánkem ze dne 26. 7. 
2005 přinášíme v plném znění.

Vážená paní radní,

obdržela jsem Váš dopis ze dne 6. června 
2005 Č.j. 44/SE 10/528/2005, kterým 
se na mě obracíte s žádostí o novelizaci 
vyhlášky č. 195/2005 Sb., která upravu-
je podmínky předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a hygienické 
požadavky na provoz zdravotnických za-
řízení a ústavů sociální péče, konkrétně 

o novelizaci ustanovení § 10 odstavce 7.
V uvedené záležitosti Vám sděluji násle-
dující stanovisko:

Ustanovení §10 odst. 7 uvedené vy-
hlášky stanoví, že cituji: „...V objektech 
zdravotnických zařízení, popřípadě jeho 
organizačních či provozních složkách, 
pro které byl samostatně zpracován 
a schválen provozní řád, se nesmějí za 
provozu provádět stavební práce. Tento 
zákaz se vztahuje ve stejném rozsahu na 
ústavy sociální péče“.

Cílem uvedeného ustanovení bylo zame-
zit výkonu stavebních prací, které se mo-
hou nepříznivě odrazit na zdravotním 
stavu osob umístěných v uvedených 
zařízeních s tím, že by se zákaz týkal 

Budeme posílat obyvatele ÚSP na neplace
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j) respektování práva postižených na rovné příle-
žitosti
• individuální úprava životních podmínek postiže-

ných pro dosažení co možná nejvyšší soběstačnosti, 
seberealizace, ekonomické a sociální integrace do 
společnosti a pro uplatnění se v její prospěch,

• vyřešení financování tohoto individuálního přístupu 
k postiženým,

k) růst prestiže nevládních organizací 
• vzrůstání vlivu nevládních organizací a zvyšující se za-

pojování do servisní i participační činnosti při řešení 
problémů, přesahujících možnosti vládních orgánů 
a organizací,

• vzrůstání zájmu o činnost nevládních organizací,
• růst poptávky po službách přizpůsobených individu-

álním potřebám klientů,
• zvyšování zaměstnanosti a dobrovolného působení 

ve službách,
• vytváření podmínek pro podnikání při poskytování 

služeb, při vývoji a výrobě technických prostředků k 
podpoře života lidí se schopnostmi sníženými věkem 
nebo onemocněním a při úpravách jejich životního 
a pracovního prostřední,

• zvyšování objemu finančních prostředků přerozdělo-
vaných prostřednictvím nevládních organizací,

• vznik a rozšiřování nových forem financování, ze-
jména: příspěvky na ošetřování od státní správy, 
příspěvky na činnost od státu a obcí (zřizovatelů), 
posílení role darů, dědictví a sponzorování, ve 
vzdálenější budoucnosti snad i daňové akontace 
a zvýhodněné úvěry,

l) vytvoření systému vzdělávání pro práci na růz-
ných pozicích v systému sociálně zdravotních slu-
žeb; požadavek kvalifikace poskytovatelů bude 
součástí standardů, akreditací,
m) zvyšování důrazu na řízení a kontrolu kvality 
poskytování služeb,
n) posilování významu metod a technik k obnově 
nebo zachování tělesných a duševních schopností 
(rehabilitace a ergoterapie),
o) vytváření pracovních příležitostí v systému 
zdravotně sociálních služeb pro osoby vyloučené 
z trhu práce a ze společnosti.
Naše sociální sféra se v současné době nachází na 
začátku období zásadních změn. Naznačené hlavní 
trendy ukazují, jakými směry pravděpodobně budou 
formy našich sociálně zdravotních služeb krystalizo-
vat, pokud budou vytvořeny legislativní podmínky. Prv-
ním krokem je schválení zákona o sociálních službách, 
očekávaným nově až od 1. 1. 2007.

PhDr. Milan Sedláček
milan.sedlacek@volny.cz

enou dovolenou?
pouze těch částí zařízení, jejichž provoz je stavebními pra-
cemi narušen, tedy nikoliv zařízení jako celku.

Pokud však citované ustanovení bude v praxi nejednoznač-
ně aplikováno, přistoupí Ministerstvo zdravotnictví k nove-
lizaci citovaného ustanovení.

S pozdravem v.z. Suchánek
 
Tak si kladu otázku, zda to mám chápat tak, že někdo 
konečně připouští, že v ústavech sociální péče posky-
tujeme i zdravotní péči, ač jsme ještě před nedávnem 
nahrazovali (nebo chtěli nahrazovat) zdravotní pra-
covníky profesí „pracovník sociální péče“. To by byla 
dobrá zpráva, ale ne právě nejšťastnější forma. Třeba 
nám to vysvětlí někdo z osvícených úředníků „našeho“ 
MPSV. 

Karel Štěrba
(Ke zveřejnění dopisu  jsem 

dostal souhlas radní Halové)

pastelově
modrá

žlutá pistáciově
zelená

meruňkovábílá krémová

vínově
červená

tmavě
modrá

tmavě
zelená

tmavě 
hnědá

Zdravotnické lůžkoviny a prostředky 
pro ochranu pacienta a lůžka

Elastická prostěradla obálkového 
střihu úplet bavlna/polyester

Omyvatelné přikrývky 
a polštáře

Absorpční nepropustné 
podložky pod pacienta 
SONOMA

Snímatelné prodyšné 
a vodonepropustné 
elastické potahy na 
matrace

Absorpční podložky na 
ochranu čalouněného 
nábytku

Chrániče oděvu

Systém značení prádla a lůžkovin

Zažehlo-
vací lis

Značení ústavního 
prádla termotransfery

Značení osobního 
prádla termoetiketami

Více informací o systému textilií a nabízených výrobcích 
na naší www.aposbrno.cz

APOS BRNO s. r. o., Kotlanova 3, 628 00 Brno
Tel./fax: 541 217 516, 541 217 820, E-mail: apos.brno@iol.cz

Josef Novák

1 Pro označení tzv. dobrovolnických organizací, označovaných u nás 
často nepřesně jako „neziskové“ používá autor pojem „nevládní“ odrá-
žející podle jeho názoru nejpřesněji naši národní realitu.
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Ing. Vladimír Hanzl

Třídenní odborný veletrh „Altenpflege + ProP-
flege 2005“ v Norimberku informoval o péči, 
terapii, opatrování a profesionálním zacháze-
ní s pacienty. Veletrh navštívilo 40 000 odbor-
ných návštěvníků a byl tak zlomen návštěv-
nický rekord. Nabídka 700 vystavovatelů zahr-
novala celé spektrum ošetřovatelské péče od 
kompresních punčoch přes invalidní vozíky 
až k sedacímu nábytku pro staré lidi a speci-
álním ošetřovatelským postelím. Současně s 
veletrhem se konal odborný kongres na téma 
péče o starší lidi. Kongresu se zúčastnilo více 
než 2300 odborníků, kteří si vyslechli zají-
mavé referáty na nejrůznější témata. Veletrh 
doprovázely četné soutěže, zvláštní přehlídky 
a rozmanité nabídky dalšího vzdělávání.
Norimberský veletrh potvrdil své vedoucí 
postavení mezi evropskými výstavami zamě-
řenými na péči o staré a nemocné. Prokázal 
také, že oblast sociální péče je kvetoucí trh, 
který vytváří nová pracovní místa a skýtá 
dobrou hospodářskou perspektivu. Jen v 
Německu dnes existují cca dva miliony lidí 
vyžadujících speciální péči, přičemž jejich 
počet stále roste. Asi o 2/3 těchto lidí pečují 
příslušníci jejich domácností a domácí ošet-
řovatelské služby a o další třetinu se starají 
ústavy. Přitom od konce 90. let rychle vzrostla 
kvalita ambulantních i ústavních služeb.
Životní světy mladých a starých, nemocných 
a zdravých, hendikepovaných a nehendike-
povaných se liší, a proto se odlišují i výrob-
ky, které v běžném životě používají. Jinak je 
tomu u produktů v tzv. univerzálním designu. 
Jde o speciálně ztvárněné výrobky, které jsou 
beze změny použitelné v co největším počtu 
cílových skupin. V ideálním případě může ta-
kový výrobek člověka provázet po celý život. O 
tento univerzální design šlo také na zvláštní 
přehlídce životních prostorů. Zde výrobci, 
architekti, návrháři a studenti představili své 
výrobky, ideje a vize ve vztahu k bydlení ve 
stáří. Zvláštní přehlídka měla letos za ústřed-
ní téma koupelny. Koupelna není pouze život-
ním prostorem, ale v případě stáří a nemoci 
také servisním prostorem, který má klientovi 
poskytnout bezbariérové a ergonomické pra-
covní pole. K vidění tu byl mimo jiné stěrač za-
mlženého koupelnového zrcadla a simulační 
oblek, v němž si mohl člověk na vlastní kůži 
prožít různé fáze stárnutí.
Veletrh považují za jednoznačný úspěch jak 
vystavovatelé, tak i odborní návštěvníci z do-
movů důchodců, nemocnic a ošetřovatel-
ských služeb. Podle výsledků oficiálního prů-
zkumu bylo s účastí na veletrhu spokojeno 
91 % vystavovatelů. 96 % vystavovatelů udá-
valo, že na veletrhu zastihli své nejdůležitější 
cílové skupiny. 92 % navázalo nová obchodní 
spojení a 83 % očekává poveletržní uzavře-
ní kontraktů. Příští veletrh „Altenpflege + 
ProPflege“ se koná od 14. do 16. února 2006 
v Hannoveru. V roce 2007 bude opět v Norim-
berku. Jeho návštěvu lze vřele doporučit, pro-
tože umožňuje poznat  trendy na největším 
evropském trhu sociálních služeb.

Sociální péče

kvetoucí trh
jako 

Skupina 

Demografický vývoj ve Švýcarsku charakterizuje 
– stejně jako ve všech evropských zemích – prud-
ké stárnutí populace, které má za následek zvýše-
nou poptávku po sociálních službách. Pozornému 
návštěvníku Švýcarska nemůže uniknout fakt vel-
kého množství nově budovaných rezidencí pro se-
niory – v každé větší obci můžete objevit rozesta-
věnou stavbu nového domova důchodců. V péči 
o seniory hraje ve Švýcarsku snad nejdůležitější 
roli komerční sektor, jehož působení je v mnoha 
kantonech usnadňováno daňovými úlevami. Pří-
kladem efektivního působení soukromého sekto-
ru v oblasti služeb pro seniory je nadace Tertia-
num. Tato nadace ve spojení se silnými partnery 
jako jsou např. pojišťovna Helvetia Patria Gruppe 
či Zürcher Kantonalbank usiluje o propracování  
adekvátních řešení péče o seniory v oblasti poli-
tické, hospodářské a společenské, o vývoj a zpro-
středkování vhodných služeb pro starší generaci, 
které budou odpovídat potřebám této skupiny 
lidí a o analýzu dlouhodobých a střednědobých 
trendů v oblasti seniorů. V čele nadace Tertianum 
stojí renomovaní odborníci, za všechny jmenujme 
alespoň prof. Dr. Helmuta Bachmaiera, který je 
uznávaným  expertem v oblasti sociální péče 
a vědeckým ředitelem nadace.
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Nadace Tertianum realizuje výzkum 
v oblasti sociální péče, vydává vlastní 
publikace a časopis, projektuje a pro-
vozuje rezidence pro seniory a domo-
vy důchodců. Z publikací Tertiana lze 
uvést např.:

• Neue Alterskultur (Nová kultura 
stáří, prezentace ,,ústavy“ skupiny 
Tertianum, její podnikatelské filo-
zofie a hodnotové orientace).

• Altersethik (Etika stáří – odůvodně-
ní práv a povinností starších lidí).

• Sterbeethik. Freiheit zum Tode? 
(Etika umírání. Svobodou ke smrti? 
– etické, právní a teologické otázky 
při pomoci ke smrti, doprovodu při 
umírání, při asistované sebevraždě 
se zásadním stanoviskem nadace 
Tertianum).

• Am Anfang steht das Alter (Na po-
čátku je stáří – polemická publika-
ce týkající se nové politiky v oblasti 
seniorů).

• Vorstellungen über das Alter ( Před-
stavy o stáří – sledování změn před-
stav o stárnutí s popisem rezidence 
St. Jakob Park v Basileji).

• Wohnen im Alter (Bydlení ve stáří 
– vše kolem bydlení ve stáří, s pre-
zentací rezidence Bellevue – Park  v 
Thunu.)

První rezidence Tertiana - Neutal 
vznikla před 55 lety v Berlingenu a 
byla úzce spojena s osudem ruských 
emigrantů, kteří se sem uchýlili po 
vítězství komunistů v Číně v r. 1949. 
Tehdejší ředitelka paní Anna Künz-
li (15.května 2005 oslavila své 92. 
narozeniny) přijala do domova na 
Bodensee ruské emigranty, kteří 
byli již staří, popř. nebyli schopni se 
postarat sami o sebe. Dnes nadace 
Tertianum ve Švýcarsku disponuje 
14 domovy. Všechna zařízení nabízejí 
vysokou úroveň služeb. Ke standardu 
Tertiana patří:

• vysoká odborná a sociální kompe-
tence zaměstnanců,

• moderní bezpečnostní standardy,
• čtyřiadvacetihodinová pohotovost-

ní služba,
• denně 1 hlavní jídlo podle výběru,
• týdenní úklid apartmánu,
• interní kulturní programy,
• záruka kvality služeb,
• bezbariérové řešení.

Nejvybavenější zařízení, jako např. 
Tertianum Neutal v Berlingenu, Terti-
anum Al Parco v Muraltu a Residenza 
Al Lido v Locarnu nabízejí tento roz-
sah služeb:

• veřejná restaurace,
• krytý a terapeutický bazén,
• fyzioterapie,
• lékařská ordinace,
• fitnes studio,
• kadeřník a pedikér,
• možnost bydlení na zkoušku,
• prázdninové apartmány,
• knihovna a internetový koutek,
• park resp. zahrada,
• parkoviště a garáže,
• možnost domácích zvířat ( platí pro 

všechna zařízení Tertiana).

Tertianum ve svých domovech na-
bízí prázdninové pobyty pro seniory 
včetně  situací, kdy jeden z partnerů 
vyžaduje speciální péči, je nepohybli-
vý či bezmocný. Ceny jednodenního 
prázdninového pobytu v Rezidenci Al 
Lido jsou následující:

1 osoba se snídaní       165 CHF
1 osoba s polopenzí     185 CHF
2 osoby se snídaní       230 CHF
2 osoby s polopenzí    270 CHF

3 osoby se snídaní       320 CHF
3 osoby s polopenzí    380 CHF
garáž                                    5 CHF
parkoviště zdarma.

V případě nutnosti zajišťuje rezi-
dence Al Lido dovoz a odvoz klientů 
podle dohodnuté ceny. Bezplatně je 
poskytován elektrický invalidní vozík, 
chodítko a nástavec na toaletu.
Rezidence Tertiana jsou budovány 
podle ekologických standardů, za-
jišťují příjemný prostorový komfort 
s nízkými energetickými náklady, 
přičemž vše je začleněno do vhodné 
architektury.

V nabídce Tertiana naleznete i sedmi-
denní výlety lodí po Dunaji, Mohanu 
a Rýnu.

Tertianum se rovněž zabývá marke-
tingem, komunikačními strategiemi 
a výzkumem trhu v oblasti seniorů. 
K tomuto účelu nadace zřídila vlastní 
nový podnik pro generační marke-
ting a komunikační strategie ve Švý-
carsku terzCom.

Více informací o nadaci Tertianum 
naleznete na adrese www.tertianum.ch

Řešení demografického vývoje 
na komerční bázi

TERTIANUM
Ze zahraničních 
materiálů 
zpracoval 
Ing. Vladimír 
Hanzl
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Koncem května letošního roku jsem 
navštívila jako účastník české delegace 
vedené místopředsedkyní Odborového 
svazu zdravotnictví a sociálních věcí 
ČR paní Janou Dvořákovou Velkou 
Británii. Návštěva se uskutečnila na 
pozvání britského odborového svazu 
UNISON, který působí ve veřejných služ-
bách a tedy i ve zdravotnictví a sociál-
ních službách. Přáním české delegace 
bylo navštívit zejména zařízení, která 
pečují o seniorskou populaci, a získat 
poznatky o organizaci péče o seniory 
a zdravotně postižené či jinak ohrože-
né skupiny osob ve Velké Británii. Naši 
britští přátelé pojali program velmi 
zodpovědně a zajistili pro nás návštěvu 
mnoha zařízení, která byla ve všech 
případech začleněna pod NHS trusty 
(National Health Service Selfgoverning 
Trusts). Navštívili jsme tedy ta zařízení, 
které organizuje stát, nikoliv nevládní 
sektor, a to prostřednictvím Národní 
zdravotní služby. V současné době 
NHS trusty metodicky podléhají pouze 
krajským úřadům a přímo ministerstvu 
zdravotnictví. Jinak jsou organizačně 
a administrativně samosprávné a sa-
mostatné, obvykle sdružují více zaříze-
ní, nemocnic a různých typů zařízení 
pro seniory a jiné skupiny obyvatel. 
Jejich financování probíhá prostřed-
nictvím veřejných rozpočtů. Působnost 
mají lokální. Naše delegace navštívila 
zařízení začleněná pod NHS trusty 
v hrabstvích Essex a Suffolk.
Britská vláda na základě skutečností, 
kterými jsou fakta o tom, že se počet 
anglické populace nad 65 let věku od 
roku 1930 zdvojnásobil, že jedna pětina 
obyvatel Velké Británie je starší 65 let, 
že dvě třetiny nemocničních lůžek jsou 
obsazeny lidmi staršími 65 let, že soci-
ální služby spotřebují polovinu svého 
rozpočtu na služby pro občany starší 65 
let a že se touto významnou skupinou 
populace nikdo příliš nezabýval, roz-
hodla o vyhlášení národního programu 
v péči o seniory.  V roce 2001 stanovila 
„Rámec národní služby pro starší lidi“, 
jedná se o desetiletý akční program pro 
zajištění potřeb starých lidí, program 
zaručuje, že potřeby starých lidí jsou já-
drem reformního programu zdravotnic-
tví a sociálních služeb. Program stanoví 
standardy pro péči o staré lidi v rámci 
zdravotní a sociální péče. Standardy 
péče o staré lidi jsou platné pro péči 
v rezidenčních zařízeních i v domácí 
péči v oblasti zdravotní i sociální. Pře-
děl mezi péčí zdravotní a sociální není 
zřetelný, neboť hlavní zdroj financování 
péče o staré lidi pochází z veřejných 
rozpočtů, neexistuje resortní rozdě-
lení ani rivalita mezi zdravotnickými 
a sociálními pracovníky. Samozřej-
mostí je práce v týmu, ve kterém jsou 
zastoupeny zdravotní sestry, fyziotera-
peuti, sociální pracovníci, farmaceuti, 
odborníci na pracovní terapii a generič-
tí pracovníci, to je obdoba našich pečo-
vatelů, totožnou profesi v České repub-
lice nenajdeme. Tito zaměstnanci jsou 
školeni odborným personálem přímo 
v zařízení, ve kterém pracují. Je jim sta-
noven odborný program, který když po 
praktické a odborné stránce absolvují, 
pokračují v dalším vzdělávání. Generič-
tí pracovníci pracují podle plánů práce 
pod vedením svého školitele a dále za 
podpory ergoterapeutů, fyzioterapeu-

tů, všeobecných sester, farmaceutů, 
lékařů a dalších odborných profesí.
Standardů pro péči o starší lidi je 8, na 
jejich základě si NHS trusty stanovují 
plány pro modernizaci služeb sociální 
péče. Skutečnost, že péče zdravotní 
a sociální je začleněna pod jednu orga-
nizační jednotku, vedla k tomu, že NHS 
trusty hledaly cestu, jak snížit náklady 
za pobyty seniorů v nemocnicích. To je 
vedlo ke zřizování a podpoře terénních 
služeb, a to nejen pro seniory. Ještě 
před 10 lety byl podíl terénních služeb 
pro seniory podstatně nižší než nyní. 
Systém Národní zdravotní služby se po-
týká, ostatně stejně jako i jiné zdravot-
nické systémy, s nedostatkem finanč-
ních prostředků, zejména v prostředí, 
kdy lidé na péči zdravotní ani sociální 
v tomto systému nic nedoplácí. Nutno 
podotknout, že nyní nepopisuji systém 
soukromé péče, který také ve Velké Bri-
tánii existuje, ale systém, jehož hlavní 
zdroje pochází ze zdanění ekonomicky 
aktivního obyvatelstva. V tomto systé-
mu je péče dostupná převážně na zá-
kladě doporučení praktického lékaře. 
V poslední době si fungující systém 
vyžádal i vytvoření specifických forem 
péče a posuzování mobility a zbytko-
vých schopností starých lidí. Jedna 
naše velmi zajímavá návštěva vedla do 
Ipswich Primary Care Trust-Bluebird 
Lodge. Zařízení s 28 lůžky bylo otevře-
no letos v únoru a tak nás přivítal luxus 
a nové vybavení tohoto zařízení. Jedná 
se zařízení následné péče, do kterého 
jsou přijímáni lidé propuštění z nemoc-
nice, nebo také lidé z domácností na 
základě indikace praktického lékaře. 
Starší osoby jsou přijímány na několik 
týdnů, ve kterých odborný personál tes-
tuje jejich schopnosti k samostatnému 
životu. K posuzování slouží nejrůznější 
vybavené jednotky, kde obyvatelé zkou-
ší svoje schopnosti. Příkladem může být 
vybavená bytová jednotka s kuchyní, 
kde si zkouší obsluhu domácích spotře-
bičů. Na konci pobytu interdisciplinární 
tým doporučí pro konkrétního obyvate-
le vhodný typ péče, domácí s úpravou 
bytu nebo rezidenční v případě, že se 
obyvatel neobejde bez celodenní do-
pomoci dalších osob. Vedení Bluebird 
Lodge klade velký důraz na celoživotní 
vzdělávání svých zaměstnanců, řídí se 
programem pro seniory a ošetřovatel-
skými standardy, které vydává Národní 
institut klinické excelence. Bluebird 
Lodge nebylo jediným zařízením, které 
naše delegace se zájmem navštívila.
Po návratu z této zajímavé cesty jsem si 
položila otázku, zda jsou tyto zdravotně 
sociální služby jediné, které se ve Velké 
Británii poskytují. Myslím si, že jsme 
pravděpodobně viděli pouze část péče 
o seniory a další obyvatele, kteří se oci-
tají v sociální nouzi a potřebují sociální 
pomoc a služby. Ve Velké Británii tomu 
bude zřejmě obdobně jako u nás, kde 
existuje duální model. Předpokládám, 
že i ve Velké Británii, kromě NHS trustů, 
další sociální služby poskytují nevládní 
organizace. Z tohoto modelu zřejmě vy-
cházel i „britský projekt“ prezentovaný 
ve spolupráci s MPSV ČR. O něm by nám 
možná mohli říci více ti, kteří na projek-
tu pracovali a cest do Velké Británie se 
jistě rovněž zúčastnili. 

Bc. Iva Merhautová
reditel@szu-praha.cz

ZE SVĚTA

Návštěva v Bluebird Lodge
JAK TAKÉ VYPADÁ PÉČE O SENIORY VE VELKÉ BRITÁNII
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SOUČASNÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby jsou specifickou oblastí 
a zároveň těžištěm sociální pomoci jako 
formy sociálního zabezpečení. Sociální 
pomoc jako jedna ze tří základních 
oblastí sociálního zabezpečení se totiž 
vyznačuje právě tím, že v jejím rámci 
se nepeněžitá plnění (služby) poskytují 
tam, kde by peněžité dávky nesplnily 
účel sociální péče buď proto, že poskyt-
nutí peněz neuspokojí potřebu klienta, 
anebo proto, že klient peníze nepoužil 
na účel, pro který mu byly poskytnuty. 
V této souvislosti nabývají na významu 
stále se rozvíjející služby. Právní úprava 
sociálních služeb má několik důsled-
ků:
• vnáší řád a sociální kontrolu do 

oblasti činností, ve které potřební 
občané (staří, invalidní, děti) se těžko 
brání šikaně ze strany poskytovatelů,

• usnadňuje a zprůhledňuje financo-
vání tak, že umožňuje poskytování 
služeb úplatně a solidaritu řeší oddě-
leně od sociálních služeb,

• umožňuje soukromým subjektům 
poskytovat sociální služby efektivněji 
než stát.

Sociální služby jsou jedním ze zá-
kladních nástrojů systému sociální 
ochrany, který napomáhá člověku 
v nepříznivé sociální situaci zapojit 
se v maximální možné míře do běž-
ného života společnosti. Rozsáhlý 
a pestrý systém sociálních služeb 
je však v současném společenském 
prostředí ohrožován dlouhodobým 
neřešením jednoznačného legisla-
tivního zakotvení. 
Platná právní úprava umožňuje posky-
tovat osobám, které si nejsou schopny 
zabezpečit své základní životní potřeby, 
zpravidla z důvodu věku či zdravotního 
postižení, některé typy služeb. Ze sou-
časné praxe vyplývá, že ostatní sociální 
služby (jako např. osobní asistence, 
raná péče, kontaktní centra či odleh-
čovací služby), které svým charakterem 
lépe naplňují principy sociální integra-
ce oproti službám „tradičním“, nemají 
zákonnou oporu. To zásadně jednak 
brání žádoucímu rozvoji sociálních 
služeb, a jednak chybí garance pro 
občany, že tyto služby jsou poskytovány 
ve standardní kvalitě, případně že jsou 
vůbec dostupné.

PRÁVO, RESP. NÁROK NA SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY V DUCHU EVROPSKÉ 
SOCIÁLNÍ CHARTY

Výše zmíněné skutečnosti jsou bohu-
žel všeobecně známé a nadále zůstá-
vají pouze na poli věčně neutichající 
polemiky nad žalostným stavem naší 
legislativy. Co se spíše na tomto místě 
zamyslet nad samotným právem, resp. 
nárokem na sociální služby tak, jak ho 
vnímá Evropská sociální charta? Ob-
sahuje naše současná právní úprava 
skutečně právo na sociální služby?
Právo na sociální služby bylo prakticky 
poprvé vymezeno článkem 14 Evropské 
sociální charty jako právo na využívání 

služeb sociální péče, které bylo de facto 
doplněním stávajícího čl. 13 vymezu-
jícím právo na sociální pomoc. Určité 
současné změny, jako je stárnutí popu-
lace a měnící se struktura rodiny, zvýši-
ly zvláště rizika, kterým jsou vystaveni 
staří lidé a děti. Tuto skutečnost Charta 
podporuje právě tím, že zaručuje v 
článku 14 právo každé osoby využí-
vat služby sociální péče v nejširším 
slova smyslu při jakémkoliv riziku, 
kterému čelí, a jednak specializova-
nější přístup, který umožnil, aby byla 
označena kontrolní kritéria specifická 
pro určité služby, jako jsou služby lidem 
ve stavu potřebnosti, pomoc rodinám, 
služby a zařízení pro staré občany 
apod.
Právo využívat služby sociální péče 
musí být potenciálně aplikováno na 
všechny kategorie populace, což 
odlišuje právo zaručené článkem 14 od 
různých článků Charty, které  požadují, 
aby stát poskytoval služby sociální péče 
s úzce vymezeným cílem. Právo na soci-
ální službu by měl mít každý jednotlivec 
a skupina v komunitě. Hlavní úlohou by 
však mělo být pomáhat nejzranitelněj-
ším skupinám populace, aby nadále 
zůstávaly součástí komunity omezová-
ním rizik marginalizace a umožnit mar-
ginalizovaným osobám znovu obnovit 
vazby ke komunitě a pracovišti. Stát 
každopádně musí, aby byl v souladu s 
článkem 14, podporovat zřizování slu-
žeb poskytujících rady a individuální 
pomoc spíše než podporovat posky-
tování materiální pomoci. Zejména u 
služeb pro závislé osoby by měla být 
dávána přednost opatřením vedoucím 
pokud možno k normálnímu životu ve 
společnosti spíše než péči v ústavu, na-
příklad poskytováním domácí péče. 
Na tomto místě se tak naskýtá možnost 
položit si hned několik zajímavých otá-
zek: Znamená účinné využívání práva 
na sociální služby udržovat určitou kva-
litu dostupnosti pro uživatele těchto 
služeb? A je tato myšlenka skutečně za-
chycena i naší současnou legislativou? 
Obsahuje „dostupnost“ jako právo? Je 
náš stávající systém schopen skutečně 
zajistit, že ten, kdo si přeje užívat služ-
by, má na ně pak také právní nárok 
nebo je v něm jen zakotvena diskreční 
pravomoc, v rámci které se rozhoduje 
o tom, zda mu budou poskytnuty nebo 
odepřeny? Snaží se stát zajistit, aby jed-
notlivci skutečně měli individuální prá-
vo na využívání služeb sociální péče? 
Je tedy nárok na sociální službu, resp. 
právo na sociální službu v zákoně jed-
noznačně zakotveno? Hovoří zákon o 
„povinnosti obce“ zajistit toto právo 
či nárok tak, jak ho vnímá a definuje 
Evropská sociální charta svým člán-
kem 14? Nestanovuje pouze to, že ten 
který úřad „rozhoduje o…“? To ale ještě 
přece jednoznačně nezaručuje to, že se 
obec o svého občana skutečně postará. 
Nechybí tedy legislativní zakotvení „do-
movského práva“ a „povinnosti“ obce 
postarat se o svého občana? A pokud 
by nakonec bylo toto zákonem skuteč-
ně ošetřeno, nevznikl by pak problém 
vykonatelnosti takového zákona?

Nárok,
resp.

právo
na

sociální
služby

v duchu
Evropské

sociální
charty

Mgr. Veronika 
Lázňovská

VÚPSV Praha
veronika.laznovska@vupsv.cz

(Kráceno redakcí, 
celý text je umístěn na http://

rezidencnipece@marcom-praha.cz
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Akční cena pro Vás:

945 Kč 

Původní cena pro Vás:

2630 Kč 

Akční 
nabídka 
pro čtenáře 
Rezidenční
péče:

Správná výrobní akce a kontrolní systémy 
ve stravovacích službách

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

Objednávky zasílejte se zřetelně vyznačeným kódem 

SVP 06 Rezidenční péče 09

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

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

VYZNAČTE KÓD PRO ZÍSKÁNÍ SLEVY !

Kontakt pro další informace: 261 220 532

V souvislosti se smrtelným úrazem v DD Myslibořice 
jsme dostali telefonicky několik dotazů na téma: „Změ-
nila se nějak povinnost hlášení pracovních úrazů 
v souvislosti s platností zákona 252/2005 Sb. 
O inspekci práce?“ Vyhledali jsme pro Vás odpovědi.

Podle § 133c odst. 4 zákoníku práce je zaměstnavatel 
povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu 
orgánům a institucím, jejichž okruh stanoví vláda naří-
zením.
Jedná se o nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se 
stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institu-
cí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu. Ohlašování pracovního úrazu řeší ustanovení 
§ 3, odst. 1 a  odst. 2. 
Záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní 
měsíc musí zaměstnavatel zaslat: nejpozději do páté-
ho dne následujícího měsíce:
• příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li 

k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které 
podléhají jeho dozoru, nebo příslušnému obvodnímu 
báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 
technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního 
zákona, 

• příslušné zdravotní pojišťovně. 
V případě smrtelného pracovního úrazu musí zaměst-
navatel zaslat záznam o úrazu nejpozději do 5 pracov-
ních dnů po jeho ohlášení:
• územně příslušnému útvaru Policie České republiky, 
• příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li 

k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které 
podléhají jeho dozoru  nebo příslušnému obvodnímu 
báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo 
technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního 
zákona, 

• příslušné zdravotní pojišťovně.

Další podrobnosti najdete na http://www.bozpinfo.cz. 
(red.) 

VÍTE, ŽE FUNGUJE 
INSPEKCE PRÁCE?

S účinností zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci prá-
ce, který vstoupil v platnost od 1. 7. 2005, se zpřís-
ňují i postihy za nedodržování předpisů pro řízení 
a zajišťování bezpečnosti práce a dodržování podmí-
nek pracovního prostředí. Ačkoliv je zákon v plat-
nosti již minimálně dva měsíce, není od věci si při-
pomenout, co může firmu či podnik potkat v přípa-
dě, že ji navštíví inspektor některého z oblastních 
inspektorátů práce a shledá, že neplní některá ze 
zákonných nařízení. Pokud si tedy nejste jisti, zda 
máte vše řádně ošetřeno, může být vaše firma vysta-
vena následujícím postihům. 

§ 28 Správní delikty právnických osob na úseku pracov-
ní doby
§ 30 Správní delikty právnických osob na úseku bezpeč-
nosti práce
§ 31 Správní delikty právnických osob na úseku zvlášt-
ních pracovních podmínek některých zaměstnanců
§ 32 Správní delikty právnických osob na úseku bezpeč-
nosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 
života a zdraví
§ 33 Správní delikty právnických osob na úseku vyhraze-
ných technických zařízení
Za některé z těchto deliktů může inspekce práce 
uložit pokuty až do výše Kč 2 mil.
Plné znění zákona http://www.bozpinfo.cz/citarna/
tematicke_prilohy/inspekce_prace/zoip251clanek.html 
nebo na portálu portal.gov.cz. 
ZDROJ: Jaké hrozí sankce za nedodržování Zákona č. 251/
2005 Sb., o inspekci práce [online]. Praha: Guard7, 2005 [cit. 
04-09-2005]. Dostupný z WWW: 
<http://www.guard7.cz/AKTUALITY/sankce_251_05.htm>.

(RED)

Dobrý den,
mám jednu otázku a sice: Mohou být zbytky vznika-
jící ve stravovacím provoze zkrmovány zvířatům? 
Děkuji.

DD České Budějovice
Odpověď:
Nemohou!!! Dle platného legislativního předpisu (Vyhláška 
č. 299/2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání ná-
kaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka) je nyní zkr-
mování kuchyňského odpadu zvířatům striktně zakázáno. 
Dle zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/
2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
a pozdějších předpisů je každý povinen zjistit, zda osoba, 
které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto záko-
na oprávněna k využití, odstranění, ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu odpadu. V případě, že se tato osoba opráv-
něním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Ing. Soňa Hassanová
Metodik a analytik systémů SHVP a HACCP

HASAP GASTRO Consulting s.r.o.

V našem DD vydáváme pokrmy strávníkům v jídlo-
nosičích. Co musíme zajistit? 

 Zdravotně sociální služby Turnov

Pro plnění pokrmů do jídlonosičů je dle mého názoru neji-
deálnější zajistit přemývání nosičů před plněním v umývár-
ně stolního nádobí. Pak plnění pokrmů za výdejní linkou 
není problematické. Ale jestliže vzhledem k dispozičnímu 
uspořádání umývárny stolního nádobí nelze tuto činnost 
zajistit – POZOR RIZIKO KŘÍŽOVÉ KONTAMINACE – je nut-
né vyčlenit např. v odbytovém prostoru manipulační úsek, 
kde si sám spotřebitel přendá z talíře do nosiče pokrm. 
Ale, co když se jedná o plnění pokrmů do nosičů ve větší 
míře k expedici – toto je velmi problematické – manipulací 
s nepřemytými nosiči v zázemí výdeje může lehce dojít ke 
kontaminaci ostatních vydávaných pokrmů (!neznáme od-
běratele a ani jejich nemoci!). Připomínám, že provozovatel 
stravovací služby je povinen používat jen takové pracovní 
postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost podávaných 
pokrmů a proto doporučuji tuto praxi neprovádět. Nejlepší 
řešení je tedy přemývání jídlonosičů. (Vyhláška 137/2004, 
§ 27, § 49).

Mgr. Zdena Mahdiová
HASAP GASTRO Consulting, s.r.o.



Máte problémy s příjmem běžné stravy?
Trpíte nechutenstvím?
Chystáte se na operaci?

NUTRIDRINK

300 kcal 300 kcal 600 kcal

Ž á d e j t e  v e  s v é  l é k á r n ě

✁

• Kompletní a vyvážená tekutá strava.

• Klinická výživa pro okamžité použití.

• Pozvolné popíjení 2−3 NUTRIDRINKů denně 
po dobu nejméně 14 dnů pomůže obnovit 
plnohodnotný příjem energie a živin v jejich 
optimálním poměru.

...vždy, když běžná strava nestačí

U nemocných jedinců velmi často nastává situace, kdy běžná strava 
nestačí. V tomto případě je nezbytné doplnit běžnou stravu nutričními 
doplňky. Nejjednodušší pro použití jsou přípravky tekuté výživy, které 
již běžně pomáhají pacientům v nemocnicích. Mohou být podávány 
po jídle nebo mezi jídly a doplní stravu o všechny její nezbytné 
součásti: energii, bílkoviny, cukry, tuky, vitaminy, minerály a stopové 
prvky. Tekutá strava NUTRIDRINK může vhodně doplnit také stravu 
zdravých jedinců. Zvláště při fyzické a psychické zátěži pomůže rychle 
doplnit potřebnou energii a živiny.

Bojují s nemocí?
Pracuji jako dietní sestra, a tak mám k výživě velmi blízko. Chci se 
s Vámi podělit o zkušenosti s Nutridrinkem. Tatínkovi zjistili těžkou 
ledvinovou vadu a začal 3x týdně chodit na dialýzu. Jeho stav se velmi 
horšil, dialýzy těžce snášel, přidaly se problémy se srdcem a táta velmi 
hubl. Neměl chu� k jídlu a lékařka nám doporučila zkusit Nutridrink. 
Stal se zázrak. Tatínkovi Nutridrink velmi chutnal (nejvíce s čokoládo-
vou příchutí), přibral pár kil zpátky, vrátila se mu chu� k životu a zmi-
zela neustálá únava. Děkuji za tak skvělý výrobek, který mému tátovi 
velmi pomohl, a přeji hodně spokojených pacientů. 

Renata Sekaninová, Prostějov

Trpí nechutenstvím?
Mojí mamince je 84 let a bydlí sama na vesnici v rodinném dom-
ku. Je ještě celkem soběstačná, ale obědy jí donáší pečovatelská 
služba. Maminka často trpěla zvracením, nechutenstvím a začala 
hubnout. Chtěla zůstat ve svém a jiná možnost stravování nebyla. 
Věděla jsem, že potřebuje stravu v dostatečném množství jako 
každý z nás. Přivezla jsem mamince Nutridrink, který jí zachutnal. 
Nutridrink měla přímo u lůžka, a ještě než vstala z lůžka, jeden 
vypila, podle chuti i během dne. 
Díky Nutridrinku nastalo velké zlepšení zdravotního stavu. Zvracení 
přestalo, dostala chu� k jídlu a objevil se i váhový přírůstek. Zlepšil 
se fyzický i psychický stav. Nutridrinku má maminka stále dostatek. 
Od všech členů rodiny ho dostává jako dárek. Nejvíce jí chutná Nut-
ridrink tropické ovoce a Nutridrink Yoghurt malinový.
Vyhovuje jí jak balení, tak jednoduchost použití.

Zdenka Šemberová, Mladá Boleslav

Ztrácejí na váze?
Mojí mamince je 80 let. Po smrti mého otce zhubla na 39 kg při výš-
ce 156 cm. Na radu lékařky jsem jí dala ochutnat Nutridrink. Zachut-
nal jí, a tak jsem začala kupovat další, střídavě s příchutí tropického 
ovoce a pomerančový s vlákninou, která prospívá hlavně starším 
lidem. Nyní už maminka váží 52 kg. Nutridrink pije obden a cítí se 
báječně jak psychicky, tak i fyzicky. Opět začala cvičit jógu, a to i ve 
svých osmdesáti letech. Doporučuji Nutridrink pro jeho výživnou 
hodnotu všem, kdo ztrácejí na váze nebo nemají chu� k jídlu.

Marie Vojčeová, České Budějovice

Všechny příspěvky jsou uveřejňovány se souhlasem autorů.

Napsali jste nám

Souhlasím se zařazením do marketingové databáze společnosti Nutricia po dobu 5 let v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.

Mám zájem o další informace z oblasti enterální výživy ❏

Mám zájem o zaslání prvního balení NUTRIDRINKu v ceně 38 Kč zdarma ❏
(Neplatí v případě, že jste od nás 1 balení NUTRIDRINKu v minulosti obdrželi)
Jméno:......................................................................................... Věk:.......................
Adresa:........................................................................................................................
Proč chci NUTRIDRINK vyzkoušet (uve�te konkrétní onemocnění či problém)
....................................................................................................................................
Ústřižek vyplňte a zašlete na adresu:
 Na Pankráci 30, 140 21 Praha 4 
 infolinka: 800 110 000 pondělí - pátek 830 - 1600 hodin
 e-mail: informace@prague.nutricia.com
 Heslo: Rezidenční péče
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http: / / rezidencnipece.marcom-praha.cz

Navazuji na předchozí článek ZMĚNY  
POTŘEB  VE  STÁŘÍ, kde jsem se po 
teoretickém úvodu zabývala přede-
vším významem saturace tělesných 
potřeb ve stáří. Poukázala jsem, jak 
některé důležité tělesné potřeby ve 
stáří ztrácí své alarmující pocity a tu-
díž motivy je saturovat, jako např. 
hydratace, aktivity a další. A jiné potře-
by jsou naopak více saturovány, např. 
výživa, teplo, odpočinek atd.
V tomto čísle se chci více zabývat 
změnami nejzákladnějších psycho-
sociálních potřeb ve stáří. V dalších 
číslech se pokusím více přiblížit 
potřeby vztahové a sebepojetí. Vy-
cházím stále z holistického pojetí a 
hiearchického uspořádání potřeb dle 
Maslowa.

Psychosociální potřeby jsou mnohem 
složitější, protože vznikají adaptací 
člověka na prostředí a jeho socializa-
cí. Jsou velmi individuální, protože zá-
visí na jedné straně na stavu jedince 
- osobnostních, genetických, pohlav-
ních a věkových předpokladech. Na 
druhé straně záleží na prostředí - pří-
rodním, materiálním, sociálním a du-
chovním, do kterého člověk proniká. 
Záleží na jeho rodině, výchově, vzdě-
lání, kultuře, náboženství, politicko 
– mocenském uspořádání, ale i např. 
na komunikačních médiích. Oriento-
vat se v psychosociálních potřebách 
je proto mnohem složitější, protože 
faktorů je ovlivňujících je skutečně 
mnoho a kritérií třídění psychosociál-
ních potřeb je proto celá řada.

EXISTENCIÁLNÍ POTŘEBY 
VE STÁŘÍ  
Pro snadnější pochopení a aplikaci 
této teorie do praxe používám pro 
pečující o staré lidi a nemocné „Dům 
životních potřeb“ (viz. Zpravodaj č. 2, 
str. 23). Po saturaci tělesných potřeb, 
které tvoří pevné základy, se dostává-
me do přízemí domu, kde se nachá-
zejí nejzákladnější psychosociální 
potřeby existenciální čili potřeby 
bezpečí a jistot. Tyto potřeby úzce 
souvisejí s existencí člověka, jsou 
předpokladem jeho bytí a mají velký 
vliv na orientaci a adaptaci člověka 
při změně stavu a prostředí. 

Ve stáří dochází právě v této úrovni 
existenciálních potřeb k frustraci - 
k poruchám zdraví a soběstačnosti, 
k vzniku sociálních a ekonomic-
kých nejistot, ke změnám a omeze-
nému příjmu a zpracování podnětů 
a zkreslení informací, ke změnám 
nároků na bydlení, bezpečí a po-
moci. Starý člověk daleko více po-
třebuje ke svému životu klid – mír, 
věřit a důvěřovat svému bezpro-
střednímu okolí a svému „Bohu“, 
potřebuje znát strukturu a řád 
svého prostředí, a proto se těžko  
přizpůsobuje novému prostředí.
Na prvém místě staví starý člověk 
potřebu zdraví. Zná daleko více 
cenu svého zdraví, protože cítí, jak 
s postupujícím věkem dochází k úbyt-
ku tělesných a duševních sil. Ztráta 
zdraví je způsobena involučními 
změnami, funkční ztrátou, degenera-
tivními procesy a vznikem polymor-
bidity (vícečetnost nemocí). Přibývá 
bolesti, která mění svůj charakter 
a stává se  chronickou. Takový starý 
člověk je pak závislý na svých anal-
geticích a hypnoticích anebo odmítá 
léčbu, což může vyústit ve zbytečné 
utrpení. Dochází k postupným nebo 
náhlým dekompenzacím základních 
životních funkcí dýchání a srdeční 
činnosti. Vzniká pocit nedostatku 
vzduchu či bolesti srdce, spojený s 
pocity strachu ze smrti až ohrožení 
a možným vznikem paniky a stresu, 
ale projevující se jinak, než u mla-
dých a dospělých – asymptomaticky, 
neklidem a zmateností. 
S přibývajícím věkem se také výrazně 
snižuje soběstačnost, tzn., že starý 
člověk si nemůže sám plně saturovat 
své základní  potřeby a nemůže úplně 
sám žít v rovnováze s nároky zevního 
prostředí. Vlivem omezené tělesné 
pohyblivosti, strachu z pádu, zhor-
šeného vnímání nebo zhoršených 
mentálních funkcí vznikají pak po-
stupně na různé úrovni – handicapy. 
Ty pak vedou k pocitům - strachu, 
nemohoucnosti, slabosti, únavy, 
bezmoci až závislosti na kompen-
začních pomůckách nebo často na 
pomoci druhých lidí.
Starý člověk vlivem těchto změn 
ztrácí jistoty nejen pracovní, eko-

nomické, ale i sociální, které pak 
mohou vést k sociální izolaci s pocity 
osamělosti a smutku. Vlastní domácí 
prostředí začíná vytvářet bariéry a ri-
zika, starý člověk potřebuje více po-
moci a péče, bezbariérových pří-
stupů a pomůcek, pocitu bezpečí, 
ochrany nejen od blízkých osob, ale 
od státních i nestátních systémů, in-
stitucí a společnosti.
Vlivem ischemických a degenerativ-
ních změn mozku dochází k postup-
nému úbytku mentálních funkcí, k 
sníženému vnímání a komunikaci 
a v důsledku toho dochází u starého 
člověka k změnám příjmu infor-
mací a podnětů. Sociální izolace 
a příjem informací jen z některých 
komunikačních zdrojů a médií vede 
k tomu, že dochází k omezenému 
a upravenému příjmu informací a 
podnětů. Vznikají dezinformace o 
prostředí a důsledkem je dezorien-
tace v reálném prostředí, vznikají 
pocity nepochopení, hněvu nebo zby-
tečnosti a zhoršuje se komunikace 
se starým člověkem a prohlubuje 
se jeho izolace. 
Potřeba důvěry a víry se zvyšuje 
vzhledem k prožívání frustrace všech 
existenciálních potřeb. Starý člověk 
se častěji fixuje na toho, u koho nebo 
kde cítí bezpečí, pomoc a ochranu. 
„Musí důvěřovat“ své pečovatelce, 
ošetřovatelce, sestře či lékaři a dal-
ším, protože je spojen silně s jeho 

zdraví  bezpečí
 pomoci

jistoty
sociální
ekonom.

sobě-
stačnost bydlení informace podněty mír

klid

potřeba 
struktury

řádu

Existenciální potřeby – potřeby bezpečí a jistot

Psychosociální potřeby 
ve stáříPhDr. Helena Chloubová

Autorka je psychoterapeutkou v DD Ďáblice a odbornou asistentkou 
Ústavu teorie a praxe, 1. LF UK Praha



Strana 15 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Blíží se termín 
pro všeobecné sestry 
i pro zaměstnavatele

K 1. 4. 2006 skončí lhůta, uvedená 
v přechodných ustanoveních zákona 
č. 96/2004 Sb., o podmínkách zís-
kávání a uznávání způsobilosti k vý-
konu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvise-
jících s poskytováním zdravotní péče. 
Přechodné ustanovení říká, že získání 
a předložení Osvědčení není podmín-
kou pro výkon zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu po dobu 2 let 
od účinnosti uvedeného zákona. Lhůta 
uplyne v příštím roce k 1. 4. 2006. Po 
tomto datu musí každá všeobecná sest-
ra, která bude chtít pracovat bez odbor-
ného dohledu, svému zaměstnavateli 
předložit Osvědčení, kterým prokáže 
skutečnost, že je oprávněna vykonávat 
své povolání bez odborného dohledu.
Odbornou způsobilost pro výkon zdra-
votnického povolání pod odborným do-
hledem nebo přímým vedením pro-
kazuje zaměstnanec dokladem o absol-
vování studia. K výkonu povolání zdra-
votnického pracovníka bez odborného 
dohledu nestačí absolvovat předepsané 
vzdělání, je nutné dokládat celoživotní 
vzdělávání a praxi. Tato skutečnost je 
a bude dokládána právě Osvědčením. 
Osvědčení k výkonu zdravotnického po-
volání bez odborného dohledu se netýká 
pouze všeobecných sester, ale i dalších 
nelékařských zdravotnických profesí. 
Nejčastější otázkou, se kterou se nyní 
setkáváme, je otázka, co se stane 
v případě, že všeobecná sestra nebo 
jiný zdravotnický pracovník nebude 
mít Osvědčení k povolání zdravotnic-
kého pracovníka po uvedeném datu 
1. 4. 2006. Takový zaměstnanec bude 
muset pracovat pod odborným dohle-
dem zaměstnance, který je oprávněn 
výkon svého povolání vykonávat bez od-
borného dohledu. Zákon doslova uvádí, 
že „za výkon povolání pod odborným 
dohledem se považuje výkon činností, 
ke kterým je zdravotnický pracovník způ-
sobilý při dosažitelnosti rady a pomoci 
zdravotnického pracovníka způsobilého 
k výkonu těchto činností bez odborného 
dohledu a v rozsahu, který tento pracov-
ník určí. Za výkon povolání pod přímým 
vedením se považuje výkon činností, ke 
kterým je zdravotnický pracovník způ-
sobilý při stálé přítomnosti pracovníka 
způsobilého k výkonu povolání bez od-
borného dohledu“. 
Vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb., kte-
rou se stanoví činnosti zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracov-
níků, upravuje podrobně činnosti, které 
mohou vykonávat odborně způsobilí 
zdravotničtí pracovníci pod přímým ve-
dením, které pod odborným dohledem 
a které bez odborného dohledu. 
Praktickým dopadem skutečnosti, že 
všeobecná sestra nepředloží po uplynu-
tí přechodného období Osvědčení je, že 
nebude moci bez odborného dohledu 
vykonávat některé činnosti a zaměstna-
vatel jí těmito činnostmi nebude moci 
pověřovat. Každý zaměstnanec je v pří-

spěvkových organizacích odměňován 
podle skutečně vykonávaných činností, 
které jsou v příkladech uvedené v  Kata-
logu prací. Zaměstnanec je zařazen do 
platové třídy podle nejvíce náročných 
činností, které vykonává. Pokud by tedy 
přestal vykonávat samostatně některé 
činnosti a musel pracovat pod odbor-
ným dohledem, mohlo by to mít za ná-
sledek i snížení platové třídy. 
Pokud zaměstnavatel bude chtít zajistit 
bezpečnou, odbornou a kvalitní ošetřo-
vatelskou péči ve svém zařízení, bude 
muset zaměstnávat všeobecné setry, 
které budou způsobilé pro výkon po-
volání bez odborného dohledu a které 
budou zodpovídat za odbornost a kvali-
tu práce zdravotnických pracovníků pra-
cujících pod jeho odborným dohledem 
a přímým vedením.
Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel 
by v současné době neměl čekat na to, 
kolik sester se v dubnu příštího roku 
prokáže Osvědčením, ale měl by aktiv-
ně plánovat strukturu ošetřovatelského 
personálu, aby k uvedenému datu jeho 
zařízení mělo dostatečný počet pracov-
níků způsobilých pracovat bez odborné-
ho dohledu. 
Současná dvouletá lhůta umožňuje 
všem všeobecným (dříve zdravotním) se-
strám požádat o Osvědčení bez ohledu 
na to, zda absolvovaly celoživotní vzdě-
lávání a mohou doložit dostatečnou 
praxi. Pokud po uplynutí uvedené lhůty 
všeobecná sestra nedoloží potřebný 
počet kreditů za celoživotní vzdělávání 
nebo praxi, bude muset absolvovat  od-
bornou zkoušku, aby Osvědčení získala. 
Na vydání Osvědčení má úřad 30 dní, 
v současné době vydání Osvědčení trvá 
mnohem déle, neboť o jeho vydání žádá 
většina sester a tím se lhůta prodlužuje. 
Z tohoto důvodu by každá sestra, která 
bude chtít v dubnu 2006 pracovat bez 
odborného dohledu, měla podat žádost 
o Osvědčení včas, nejlépe do konce le-
tošního roku. 
Podmínkou pro vydání Osvědčení je:
• zaslání formuláře žádosti o vydání 

Osvědčení
• k této vyplněné žádosti je zapotřebí 

připojit formulář výpis dosavadní pra-
xe, kterou potvrzuje zaměstnavatel

• formulář doklad o absolvovaných 
vzdělávacích akcích, který ověřuje na 
základě předložených záznamů nebo 
získaných kreditů opět zaměstnavatel

• dále výpis z Rejstříku trestů, nikoliv 
starší 3 měsíců

• lékařský posudek
• ověřené kopie vysvědčení a diplomů
• 500 Kč kolek

Bc. Iva Merhautová
reditel@szu-praha.cz

Formuláře lze získat na internetových 
stránkách Národního centra ošetřovatel-
ství v Brně: www.nconzo.cz. Žádost a vypl-
něné formuláře se zasílají na adresu: MZd 
ČR, Odbor vědy, vzdělávání a ošetřovatel-
ství – uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 
603 00 Brno  

existencí. Proto je starý člověk snad-
no zneužitelný zloději, sektou a vů-
bec lidmi bez morálního kreditu.
Z toho vyplývá, že pečující o staré lidi 
by měli mít, kromě empatie, tolerance 
a zkušenosti, vysokou morální hodno-
tu. Protože důvěra starých lidí je po-
chopitelně často velká až bezmezná. 
Anebo naopak jsou nedůvěřiví, cítí se 
ohroženi, často jsou pak podezíraví, 
až paranoidní (vztahovační).
Starý člověk žijící ve svém domácím 
prostředí si vytvořil během svého 
dlouhého života svůj řád, svůj pořá-
dek, má svá pravidla, má své návyky 
a stereotypy. Strukturu své domác-
nosti považuje za samozřejmou. Při 
změně zdravotního stavu či prostředí 
si najednou uvědomí tu obrovskou 
změnu a je silně frustrován s pocity 
zmatku, strachu, neschopnosti, 
dezorientace a neklidu. Proto se 
tak obtížně a pomalu starý člověk 
adaptuje na nové prostředí nebo se 
brání, aby se jeho struktura prostředí 
měnila. Dlouho mu trvá a potřebu-
je „svůj čas“ na pochopení nových 
řádů, pořádků a pravidel, na to, aby 
se mohl na nové prostředí adaptovat 
a v něm žít, např. v domově důchod-
ců, nemocnicích a jiných zařízeních.  
Co říci závěrem? Snad se mi poda-
řilo prokázat, jak velký význam má 
u starých lidí saturace nejzákladněj-
ších psychosociálních potřeb – po-
třeb existenciálních. 
Právě v ústavních zařízeních mohou 
sociální pracovnice, terapeuti, ošet-
řovatelky a sestry a další personál 
svým profesionálním přístupem, em-
patií, tolerancí a vysokým morálním 
kreditem pomoci starému člověku s 
jeho změněnou existencí, napomoci 
orientaci v novém prostředí a poznat 
se s personálem. Mohou starému člo-
věku usnadnit a urychlit adaptaci na 
změnu prostředí a pomoci najít  dů-
stojný a kvalitní způsob poslední 
etapy života.

Ilustrační foto:
Jan Komárek
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Festival tvořivosti a fantazie

FIMFÁRUM
Ve dnech 24. – 26. června 2005 jsme se s klienty 
ÚSP-D Zborovice zúčastnili Festivalu tvořivosti a 
fantazie „Fimfárum“ Olomouc. Přestože to byl již 
devátý ročník, my jsme tam byli poprvé a moc se 
nám tam líbilo. Tento festival pořádalo občanské 
sdružení Spolu Olomouc a mottem bylo „Z naší 
malé republiky na tři dny až do Afriky“. Cestovali 
jsme vlakem a již na nádraží nás očekávaly dvě 
studentky, které s námi strávily celé tři dny. První 
den jsme si prohlédli město Olomouc a jeho pa-
mátky, např. orloj, chrám svatého Mořice, Dóm, 
radnici, kašnu na náměstí a další. Po večeři se 
všichni účastníci sešli na nádvoří Zbrojnice, kde 
proběhl slavnostní zahajovací večer. Každé zaříze-
ní se představilo svým kmenovým pokřikem a pře-
dalo kmenový amulet. Poslechli jsme si vystoupení 
Ivo Batouška, kapely Jamping Drums a pěveckého 
sboru Slovanského gymnázia Olomouc. Na závěr 
večera proběhla oslava k 10. výročí založení o.s. 
Spolu. 
Druhý den jsme si prohlédli jednotlivé tvořivé dílny, 
ve kterých jsme si mohli vše vyzkoušet, zapojit svůj 
um a fantazii. Navštívili jsme dílny – dřevařskou, 
štěrchací, pískovou, keramickou, aranžérskou, 
taneční, výtvarnou a body art. Moc se nám líbila 
taneční dílna, kde jsme se naučili hrát na africké 
bubny. Večer jsme zhlédli představení kroužku 
dramatiky o.s. Spolu Olomouc „Princové jsou na 
draka“. Potom byl pro všechny taneční rej za do-
provodu kapely dětského domova Olomouc. 
Třetí den po snídani proběhl „radovanec“, což bylo 
rozloučení s festivalem. Pak jsme navštívili „Safari“ 
v zoo na sv. Kopečku u Olomouce, kde jsme krmili 
žirafy, vláčkem projeli větší část zoo, někteří klien-
ti si mohli pohladit i podržet na své ruce dravce 
a někteří zase vyšlapali až na rozhlednu. Po obědě 
jsme se rozjeli do svých domovů.
Poděkování patří všem organizátorům festivalu, 
hlavně paní Nepejchalové, za krásný čas prožitý 
společně při tvořivých aktivitách a zábavě lidí 
s mentálním postižením i bez postižení. 
Smysl a cíl společného setkání těchto lidí byl na-
plněn. 

Burešová Ludmila a Plšková Jana 
ÚSP-D Zborovice

Choceň dne 17. 8. 2005
Vážený redakční kolektive,

přeji Vám mnoho pracovních úspěchů, pevné zdraví a pra-
covní pohodu. Dnes jsem se začetl do Vaší publikace a 
hned jsem vycítil, že je to pro mladší i ony starší – hodně 
populárně napsané články s „vědeckým“ přídechem. Zau-
jala mne též grafická úprava a skutečnost, že časopis ne-
obsahuje gramatické a syntaktické „omyly“, což je dnes 
u tzv. „rychlotisku“ (tedy bez korektur) takřka normou.

Chtěl bych s Vámi navázat bližší spolupráci, týkající se 
geriatrie, výživy a životního stylu, neboť mám v této bran-
ži letité zkušenosti – někdy radostné, někdy však velice 
bolestné.

(úryvek z dopisu MUDr. Františka Částka z Chocně)

Když na houby, 
tak jen na 

ty jedlé

Pan doktor nám již jeden člá-
nek rovnou poslal, a protože 
se vztahuje k tématu nyní 
aktuálnímu, rozhodli jsme 
se ho ve zkrácené podobě 
uveřejnit. Vedly nás k tomu 
i bohužel časté novinové člán-
ky z letošního léta o násled-
cích výletů klientů domovů 
důchodců za houbami. Le-
tošní houbová sezóna ještě 
nekončí, a proto přinášíme 
zkušenosti a doporučení váš-
nivého mykologa a rovněž lé-
kaře…               (pozn. redakce)

Doporučuji všem houbařům, 
aby si na své výlety brali nějaké 
kalorie a v perných horkých 
dnech i vodu. Platí to zejména 
pro diabetiky, kteří při nezvyklé 
únavě po kotárech a v horku 
potřebují tekutiny a nějaké ty 
kalorie, aby je nepřekvapila 
hypoglykémie, neboli pokles 
hladiny krevního cukru. Ta 
se projevuje úzkostí, slabostí, 
pocitem nevůle a bezmoci, 
hladem a žízní, že by člověk pil 
vodu z řeky. Může být nepříjem-
nou komplikací jinak možná 
skvostného výletu, který si ne-
můžeme dopřát každý den. 
V horkých letních dnech by 
v klidu člověk měl vypít nejmé-
ně dva litry vody, za zvýšené 
fyzické námahy i více – až 3,5 
litru, protože „něco“ se přece 
jen vypotí. 
Sbíráme houby jen jedlé a do 
košíku! V igelitovém pytlíku či 
tašce se vám čerstvě nasbírané 
houby mohou rychle „zapařit“ 

a stát se poté příčinou tzv. ne-
pravých otrav houbami. Nejsou 
smrtelné, ale dovedou pěkně 
potrápit. Do „prašivek“, které 
neznáme, nekopeme, protože 
zainteresovaní houbaři je mo-
hou považovat za pochoutku. 
Nechme je tam tedy pro okra-
su, aby les nebyly jen stromy. 
Při úpravě pamatujme na dobré 
tepelné zpracování. Je důležité, 
aby byly houby stravitelné, pro-
tože náš zažívací trakt na ně 
není moc dobře stavěn.
Houby se hodí do polévek, 
smaženic, do omáček, ba i na 
opékání na ohni, do octových 
nálevů či do soli. Možností je 
více. 
Pokud si se svými nálezy nejste 
stoprocentně jisti, je dobré 
je konzultovat se zkušeným 
houbařem, nebo navštívit my-
kologickou poradnu, která sídlí 
v každém, i středně velkém 
městě. Zde vám erudovaní znal-
ci určí vámi donesené houby 
a případně poradí s jejich nej-
lepší (i exotickou) úpravou. 
Za poznámku ještě stojí, že 
houby do dětské výživy nepatří, 
(snad jen na ochutnání) proto-
že děti nejsou do zhruba tří let 
věku vybaveny příslušnými trá-
vicími enzymy. Pro starší osoby 
platí v podstatě totéž, mohou 
se cítit po jejich požití „těžce“ 
a nepříjemně, ač si na nich 
před chvílí pochutnali. 
A na závěr, přeji Vám pěkné ná-
lezy pokud možno jedlých hub! 

MUDr. František Částek 
Choceň



Výroba velkokuchyňského zařízení

Využijte slevy nerezových dřezů!

Dřez jednodílný – lisovaný
Rozměr vany 

500 x 500 mm, hl. 250 mm 

CENA 7820 Kč

Dřez dvoudílný – lisovaný 
Rozměry van 

500 x 500 mm, hl. 250 mm 

CENA 11 880 Kč

Dřez lisovaný velký 
Rozměry radiusové vany 

960 x 510 mm, hl. 340 mm

CENA 12 155 Kč 

Dřezy jsou dodávány pouze s límcem a prolisovanou deskou. Další informace získáte v našem obchodním oddělení. 

Chlazené vany 
s přefukováním 
chlazeného 
vzduchu  

od
88.805 Kč

Servírovací 
vozíky
23 - N
a 25 - N 

od  
7.201 Kč

Pojízdný 
miskový 
zásobník  

od  
17.045 Kč

Speciální kuchyňské 
vybavení:
gastronádoby
nierolenová prkénka
varné vložky na 
knedlíky
držáky poklic
a mnoho dalších 
výrobků

Pojízdný 
výdejní vozík 
s ohřevnou 
vodní lázní  

od  
17.219 Kč

Pojízdný 
talířový 
zásobník  

od  
17.045 Kč

JIVA-JIRÁK spol. s r. o.
Vestec u Prahy 170, PSČ 252 42
tel. 241 932 073, 241 932 269, 241 931 828, 241 931 965, 602 309 497, 
602 309 512, fax 241 932 062, e-mail: jiva@mbox.vol.cz

www.jiva.cz

Další akční nabídka

Ceny jsou bez DPH. 




