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Etický
rozměr
naší
práceDIVADLO 

je od slova 
dívat se

Přečtení zprávy ombudsmana o provedených kontrolách v domovech 
pro seniory mě inspirovalo k zamyšlení, jak to vlastně je s několikerou 
kontrolou kvality naší práce, tj. poskytování rezidenčních sociálních 
služeb těm, kteří je potřebují. Na jedné straně je to zmíněný veřejný 
ochránce práv (VOP), kterému kontrola přísluší ze zákona o VOP. Na dru-
hé straně jsou to inspekce kvality sociálních služeb, vyplývající ze záko-
na o sociálních službách. Byť obě kontroly jsou zakotveny v zákoně, já 
osobně vnímám u kontroly ze strany ombudsmana spíše rozměr „lid-
ský“ (i tón zprávy VOP tomu napovídá). U kontroly ze strany inspekčních 
týmů, se kterými vlastně oficiální zkušenosti (z doby platnosti zákona 
108/2006 Sb.) nemáme ještě žádné, vnímám spíše rozměr „úřední“.
Domnívám se, že dnes už se převážná většina poskytovatelů nepoza-
stavuje nad tím, že je tu někdo, kdo má právo kontrolovat kvalitu naší 
práce. 
Až posud jsem hovořil o dvou kontrolách kvality sociálních služeb, ale 
ona je ještě kontrola třetí, budu-li uvažovat kontrolu prováděnou zaměst-
navatelem, i čtvrtá. Ony dvě zmíněné kontroly bych nazval kontrolami 
vnějšími, ale kromě toho ještě existuje i kontrola vnitřní: co považuji 
já (pracovník poskytovatele) za běžné a akceptovatelné, co naopak za 
nepřijatelné. Vlastní vnitřní kontrola se řídí zcela jinými, nepsanými 
pravidly s tím, jak máme každý nastavenou hodnotovou pyramidu. Pra-
vidly, která jsme si postupně vytvářeli v rodině, ve škole, ale i životní 
zkušeností v praktickém životě a v prostředí, ve kterém jsme vyrůstali 
a žili. Takže doslova každý máme ta pravidla nastavena jinak. Jak taky 
jinak, vždyť každý jsme vlastně originál.
Na jednu stranu je to krásné, žít uprostřed tolika originálů, život není 
fádní, ale znamená to, že se de facto každý v něčem dostáváme do vět-
šího či menšího rozporu s těmi oficiálními formalizovanými pravidly, 
kterými se řídí ony vnější kontroly. A to, myslím, vede k vnitřní nevyrov-
nanosti, k nespokojenosti s prací, kterou děláme. 
V polovině 90. let mi ve formování mých vnitřních hodnotových měřítek  
pravděpodobně nejvíce pomohlo vzdělávání pro ředitele ústavů sociál-
ní péče, organizované MPSV, konkrétně týdenní blok, který vedli ang-
ličtí lektoři. Ti nám předložili jednoduché zadání: Dostali jsme seznam 
30 – 40 základních životních potřeb člověka a měli jsme je označit jako 
zcela nezpochybnitelné, ty, kterých jsme ochotni se v krajním případě 
vzdát, a nakonec ty ostatní. Téměř zábavný testík, ale on nekončil jen 
vyplněním. Po vyplnění jsme museli u první a druhé skupiny napsat, co 
z těchto potřeb ve svých domovech (ústavech) pro své klienty zajišťu-
jeme. Nevím, jak pro mé kolegy a kolegyně z kurzu, ale pro mě to byl 
zlomový moment v profesním rozvoji. Uvědomil jsem si, že na kvalitu 
poskytované služby je třeba se dívat z pohledu uživatele. Pochopil jsem, 
že stejně důležitým předpokladem pro pracovníka poskytovatele je 
nejen schopnost pomáhat, ale i schopnost empatie, schopnost podívat 
se na problém tzv. z druhé strany plotu. 
Od původní myšlenky vnější a vnitřní kontroly kvality poskytovaných 
sociálních služeb jsem se dostal možná trochu daleko, pokusím se 
vrátit. Celou dobu se snažím hledat řešení rozporu, někdy zásadního, 
někdy takřka marginálního, mezi vlastními kritérii hodnot každého 
z nás a např. platnou legislativou, standardy kvality sociálních služeb, 
popř. měřítky uplatňovanými ombudsmanem. Myslím si, že vyřešení 
tohoto rozporu je zásadním předpokladem k tomu, abychom měli šanci 
prožívat uspokojení z vlastní práce. 
Domnívám se, že přijetím jakési soustavy obecně uznávaných názorů 
na to, co je v naší profesi mravné, což je podle encyklopedie „profes-
ní etika“, bychom nejen pomohli řešit zmíněný rozpor, ale pomohli by-
chom i tomu, aby práce v oblasti sociálních služeb ( jedno jaká) byla vní-
mána jako plnohodnotná a svébytná profese. Svého času udělala velký 
kus práce v tomto směru AÚSP ČR (nyní APSS ČR), když vytvořila pod-
mínky pro formulaci etického kodexu. Bohužel tato iniciativa skončila 
na úrovni etických kodexů některých ústavů. Myslím si, že by bylo dobré 
se k myšlence etického kodexu pracovníka v sociálních službách vrá-
tit. První krok byl podle mých informací učiněn tím, že Asociace (APSS 
ČR) ustavila etickou komisi. Já osobně se domnívám, že etický kodex 
pracovníka v sociálních službách by měl mít širší záběr než je členská 
základna APSS ČR, nicméně jakýsi základ tu je. 
Co Vy na to? Máte svůj etický kodex? Jaké s ním máte zkušenosti? 
Napište nám o něm. Co si myslíte, že Vám přinesl dobrého, co naopak 
neřeší?

Karel Štěrba

Tak nám zase utekl další rok, ale u nás her-
ců je to trochu jinak, my vše počítáme na 
sezóny. Náš rok zpravidla začíná koncem 
srpna a končí v červnu, před divadelními 
prázdninami. A tak náš divadelní spolek 
seniorů při Domově důchodců v Praze na 
Zahradním městě to v červnu tzv. zapíchl 
a koncem srpna začal pracovat. Prostě jsme 
profíci.
 
Je to naše čtvrtá sezóna, a protože nejsme troš-
kaři, pouštíme se zásadně do větších akcí, a to 
ŠVEJK rozhodně je. Ale pozor, ani v minulosti 
jsme nestáli při zdi. 
V minulosti jsme odehráli takové kousky jako je 
Karkulka, autorský Vlak, Naši furianti. A o Švej-
kovi jsme uvažovali už dávno. Jednak máme 
v souboru geniálního představitele, herce a 
důchodce Jindru, ale my všichni rádi pracuje-
me pro ostatní. Proto název Vaše divadlo, jsme 
tu pro Vás.
Ale na oplátku, my občerstvujeme sami sebe.
Každé naše setkání je unikát, já povím o sobě, 
co mě trápí a naopak se snažím vyslechnout 
protějšek.
A víte co, pojď-
me se více 
setkávat, poví-
dat si, někdy 
nám pomůže 
postěžovat si 
jeden druhé-
mu, být prostě 
spolu.
A hlavně platí 
pravidlo, tak, jak my se díváme na svět, tak se 
svět dívá na nás. A divadlo je od slova dívat se, 
a jeviště je od slova jevit a vůbec … zdravím 
všechny příznivce divadla a na závěr si dovolím 
malou reklamu. Mrkněte na www.malenostico-
vo.com.

Jitka Sedláčková již čtvrtým rokem drama-
turgicky i režijně vede 
divadelní soubor v DD 
Sněženková, Praha 10. 
Kromě toho, že je ředitel-
kou nově vzniklého Malé-
ho Nosticova divadla nad 
Čertovkou, hraje v mnoha 
divadelních představeních, 
např. v Řeznické, v Divadle 
pod Palmovkou. 
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NAVŠTÍVENÁ ZAŘÍZENÍ

Ve vzorku vybraných domovů byla 
zastoupena zařízení s rozdílnými 
zřizovateli (kraj, obec, město, řehol-
ní řád, společnost s ručením omeze-
ným) a důraz byl kladen i na rovno-
měrné zastoupení všech krajů v rám-
ci ČR. Kapacita jednotlivých zařízení 
se pohybuje od 21 do 705 osob.
Hlavním účelem domovů pro seniory 
je poskytování sociálních služeb za 
úhradu, tedy pobytových služeb oso-
bám, které mají sníženou soběstač-
nost a potřebují pravidelnou pomoc 
jiné osoby. Zároveň tato zařízení 
zajišťují kontakt se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti apod. Poskytovatel služby 
musí také zajistit zdravotní, ošetřova-
telskou a rehabilitační péči.
Problematická je velikost zařízení - 
stále nejsou výjimkou zařízení s kapa-
citou nad 100 uživatelů. Tyto domovy, 
byť jsou sebemodernější, mohou jen 
stěží nahradit přirozené domácí pro-
středí. Běžným standardem sice jsou 
jedno až třílůžkové pokoje, výjimkou 
však nejsou ani pokoje s pěti a více 
lůžky. 
Veřejný ochránce práv v této souvis-
losti doporučuje zřizovatelům věno-
vat zvýšenou pozornost výběru vhod-
ného objektu, který by měl být na 
dobře dopravně dostupném místě, 
plně bezbariérový a s dostatečným 
počtem výtahů. Doporučuje také 
zřizovat nebo upravovat stávající 
zařízení na kapacitu do 50 lůžek 
s 1–3lůžkovými pokoji.

PERSONÁL DOMOVŮ 
PRO SENIORY

Pro kvalitu života v domově je jedním 
z určujících faktorů počet pracov-
níků v přímé péči, tedy pracovníků 
v sociálních službách, zdravotnických 
pracovníků (zdravotní sestry) a speci-
alizovaného personálu (ergoterapeu-

ti, rehabilitační pracovníci). Návštěvy 
v zařízeních odhalily velké rezervy, 
především pokud jde o pracovníky 
v sociálních službách, ergoterape-
uty, rehabilitační pracovníky apod. 
Ochránce v tomto směru doporu-
čuje více využívat nevládní a dob-
rovolnické organizace, jak tomu už 
v případě některých zařízení je.

NAPLŇOVÁNÍ PRÁV KLIENTŮ

Přestože je kvalitní zdravotní a ošet-
řovatelská péče jednou ze základ-
ních činností domovů pro seniory, 
nesmí být opomíjen ani individuální 
přístup ke klientům a respektování 
základních lidských práv a svobod. 
Veřejný ochránce práv proto velkou 
pozornost věnoval vnitřním před-
pisům zařízení, zejména domácím 
řádům upravujícím každodenní život 
v zařízeních. Studium domácích řádů 
odhalilo, že právě zde se často obje-
vují ustanovení porušující nebo ome-
zující práva klientů, ať už jde o ome-
zování vycházek, zákaz konzumace 
alkoholu v zařízení, zákaz používání 
elektrických spotřebičů apod. Domá-
cí řády nejsou obecně závaznými 
právními předpisy a plošné omezo-
vání práv uživatelů zařízení je nepří-
pustné a v rozporu se zákonem. Ve-
řejný ochránce práv doporučuje, 
aby se na vytváření těchto vnitř-
ních pravidel podíleli i samotní 
uživatelé nebo se alespoň mohli 
k obsahu domácího řádu vyjádřit.

Omezení pohybu

Zhoršená pohyblivost, snížené orien-
tační schopnosti a ztráta soběstač-
nosti jsou častými důvody, proč kli-
enti vyhledávají služby těchto zaříze-
ní. Vybavení řady domovů je přitom 
po materiální stránce neuspokojivé 
a velmi častým omezením osobní 
svobody jsou mechanické překážky. 
Velkou roli v tom hraje stáří budov 

a jejich nevyhovující architektonic-
ké řešení. Převážně se totiž jedná o 
budovy, které původně sloužily k jiné-
mu účelu (jedná se o typické panelové 
domy, zámky, hrad či bývalý pracovní 
tábor). Ačkoli je valná většina objektů 
vícepatrová, v některých nebyly vybu-
dovány výtahy pro přepravu osob 
upoutaných na lůžko. Komplikovaná 
architektura a nedostatečné značení 
navíc znesnadňuje orientaci. Staveb-
ní nedostatky, které přispívají k ome-
zení pohybu, by dokonce mohly mít 
i fatální následky v případě požáru 
nebo jiné mimořádné situace, kte-
rá by si vyžádala evakuaci obyvatel. 
V této souvislosti veřejného ochránce 
práv zarazila prakticky jednotná pra-
xe spočívající v umisťování ležících 
klientů a klientů postižených Alzhei-
merovou či jinou demencí až do 
posledních pater. Úspěšná evakuace 
je za takové situace téměř nemož-
ná. Veřejný ochránce práv proto 
doporučuje zařízením usilovat o 
zajištění finančních prostředků 
k rekonstrukci domovů do tako-
vé podoby, která by umožňovala 
bezbariérový pohyb, a o zajištění 
snadnější orientace v objektech 
například pomocí barevného zna-
čení, zvukových signálů nebo po-
užitím různých povrchů.

Omezující opatření

Používání omezujících prostředků 
musí být podrobeno přísným pra-
vidlům, protože s sebou nese rizi-
ko zneužití nebo zásahů do lidské 
důstojnosti. Podle zjištění veřejného 
ochránce práv se zařízení pro seniory 
dělí na ta, která vůbec nepřipouštějí, 
že by k použití prostředků omezují-
cích pohyb docházelo, a tedy jim ve 
svých vnitřních předpisech nevěnují 
pozornost, a na zařízení, která ome-
zující opatření ve svých předpisech 
nějakým způsobem upravena mají. 
Pouze u jednoho z navštívených za-

Zpráva ombudsmana
Jsou respektována 

práva klientů?
PŘEČTĚTE SI 
STANOVISKO 
MPSV A MZ ČR 
K DOPORUČENÍM 
OMBUDSMANA
A NÁZORY 
POSKYTOVATELŮ 
KE ZPRÁVĚ VOP
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V období prosince 2006 až května 2007 navštívili pracovníci Kanceláře veřejného 
ochránce práv neohlášeně 27 zařízení sociálních služeb pro seniory s cílem ověřit, 
jak je s klienty zařízení zacházeno, zda jsou respektována jejich práva. Návštěvy 
také sledovaly postup a problémy se zaváděním ustanovení zákona o sociálních 
službách, účinného od 1. ledna 2007. Zákon totiž zásadním způsobem mění pod-
mínky poskytování sociálních služeb tím, že do této oblasti zavádí smluvní prvky, 
mění způsob financování služeb a stanovuje nové povinnosti například i obcím 
a krajům. Podcenění praktických problémů, které se v této souvislosti objevují, 
může negativně postihnout současné i budoucí klienty sociálních služeb.
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řízení je možné hovořit o pokroči-
lé vnitřní úpravě a vedení evidence 
použití těchto prostředků. Vzhledem 
k neexistenci detailnější právní úpra-
vy jsou poskytovatelé mnohdy ve vel-
mi obtížné situaci, což ukázala i dis-
kuze na semináři k této problematice, 
kterou veřejný ochránce práv uspořá-
dal v květnu letošního roku. Ochrán-
ce proto doporučuje Ministerstvu 
práce a sociálních věcí vypracovat 
metodiku používání opatření, kte-
rá mohou způsobit omezení pohy-
bu osob, mimo situace přímého 
ohrožení života nebo zdraví.
Ochránce se například setkal s něko-
lika případy nesprávného použití 
tlumivých léků jako formy omezení 
pohybu. Nepřípustná je praxe, kdy 
takové léky podává personál zařízení 
na základě vlastního uvážení s tím, 
že lékař dopředu paušálně medika-
ment osobě naordinoval „pro případ 
neklidu“. V každé takové situaci je 
nutný souhlas lékaře a pokud se 
lékař nedostaví (což je jeho volba a 
jeho odpovědnost) a udělí souhlas 
např. telefonicky, mělo by být zaří-
zení schopno to prokázat. Je také 
třeba připomenout, že tlumivé léky je 
možno použít až jako krajní prostře-
dek poté, kdy selhaly jiné nástroje 
(slovní zklidnění situace, rozptýlení, 
aktivní naslouchání apod.).

Veřejný ochránce práv také naprosto 
odmítá praxi zaznamenanou ve dvou 
zařízeních, kde byli dementní klienti 
zamykáni ve svých pokojích, v něk-
terých případech i celodenně. Zamy-
kání v pokojích nemůže ospravedlnit 
ani dobrozdání lékaře, kterým jedno 
zařízení argumentovalo.
V některých zařízeních byli zmate-
ní dementní klienti soustředěni do 
jedné části budovy, odkud nebylo 
možné se dostat. Ochránce se setkal 
s použitím dveří na číselný kód, dve-
ří otvíraných dálkově personálem 
nebo prostě s uzamčenými dveřmi. 
Některá zařízení však vyšla správ-
ným směrem a na těchto uzavřených 
odděleních posílila personál a rozsah 
poskytované péče byl nadstandardní 
oproti zbytku zařízení.
Většina navštívených zařízení nepo-
važuje za omezující prostředek po-
stranice, přestože mají potenciál 
omezit volnost pohybu. Jejich užití 
není plošně vyloučeno, ovšem pro 
jejich oprávněnost musí být splněny 
všechny obecné podmínky. Ochrán-
ce například naprosto nesouhla-
sí s použitím postranic přes den 
z důvodu neklidu pohyblivého pa-
cienta nebo tam, kde sice klient 
s postranicemi souhlasí (jako pre-
venci pádu), ale nemůže si je sám 
spustit.

Právo na soukromí

Požadavek na poskytnutí soukromí 
zahrnuje i možnost uzamknout si 
svůj pokoj nebo mít uzamykatelný 
prostor v nočním stolku nebo jinde 
v pokoji pro uchovávání nejen svých 
cenností. 
Za naprosto zásadní považuje ochrán-
ce dodržování vysoké míry soukromí 
při provádění úkonů osobní hygieny 
a na toaletách. Pokud například ve 
starších objektech využívají klienti 
společné toalety, měli by mít mož-
nost se zamknout. Ideálním řešením 
z hlediska bezpečnosti jsou zámky 
uzamykatelné zevnitř, které však 
personál může zvenčí snadno ode-
mknout. Naprostým minimem jsou 
pak otočné cedule s nápisy „volno“ 
či „obsazeno“. Rovněž převoz uživa-
telů do koupelny by se měl odehrá-
vat tak, aby nebyla narušena lidská 
důstojnost. Není například akcepto-
vatelné, aby byli klienti do koupelny 
převáženi zpola vysvlečení nebo se 
sprchování neodehrávalo za zavřený-
mi dveřmi, jak se s tím ochránce 
v některých domovech setkal. Pokud 
je osobní hygiena prováděna na 
pokoji s více obyvateli, měla by být 
k dispozici mobilní zástěna k zajiště-
ní soukromí. Veřejný ochránce práv 
rovněž doporučuje umožnit klien-
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tům zvolit si, zda jim bude při pro-
vádění hygieny asistovat osoba 
stejného nebo opačného pohlaví.

Svoboda rozhodování 
versus režimová opatření

Jistá režimová opatření jsou nezbyt-
ná vzhledem ke společnému charak-
teru soužití. Přesto by domovy měly 
dbát na to, aby svým obyvatelům 
umožnily žít podle dosavadních návy-
ků a individuálních potřeb. To se tý-
ká např. stravování, režimu dne, vol-
by spolubydlícího apod. 
Nejzávažnějším nedostatkem je ne-
znalost klientů, jejich nevědomost o 
svých právech, z níž plyne jejich neu-
platňování. Každý klient by měl mít 
zpracován individuální plán, v němž 
jsou zaznamenány jeho zvyky, návyky, 
přání ohledně doby vstávání a uléhá-
ní, hygieny, stravování apod. I vzhle-
dem k pasivitě klientů ve vyjadřování 
přání a potřeb ochránce doporuču-
je aktivně a průběžně tyto infor-
mace zjišťovat a zaznamenávat do 
individuálních plánů.
Ze svých domovů jsou klienti zvyklí 
vybrat si druh stravy a konzumace 
jídla, zatímco v domově pro seniory 
jsou vázáni režimovými opatřeními. 
Zde mají povinnost odebrat lékařem 
předepsanou dietu. Taková povin-
nost však není stanovena žádným 
právním předpisem. Odmítá-li klient 
předepsanou dietu, pracovníci ho 
mají poučit o možných zdravotních 
následcích. V některých zařízeních 
měli pro tyto případy připraveny for-

muláře podobné negativnímu rever-
su, což je postup, který ochránce 
doporučuje i ostatním zařízením. 
Ačkoli to může zařízení přinést 
určité problémy, klient musí mít 
svobodnou volbu i v tom, zda bude 
kouřit či konzumovat alkohol. 
Domovy pro seniory nejsou (až 
na výjimky, kdy se domov zaregis-
troval jako nestátní zdravotnické 
zařízení), zdravotnickými zařízení-
mi, tudíž zákaz kouření zde nemá 
oporu v zákoně. Ani v případě 

alkoholu nemá poskytovatel soci-
ální služby zákonné oprávnění pro 
omezování.

Právo na kvalitní péči

Základní zdravotní péče je poskytová-
na ve všech zařízeních, rezervy je ale 
možné najít v zajištění odborné péče. 
Škála odborníků, kteří jsou ochotni 
docházet do domovů, se velmi liší, 
ačkoli je potřeba jejich služeb velmi 
intenzivní. Obecně je zájem odborní-
ků o poskytování péče v domovech 
velmi malý. Během návštěv se pracov-
níci Kanceláře veřejného ochránce 
práv například nesetkali s tím, že by 
domov systematicky spolupracoval 
s geriatrem. Složité je i zajištění slu-
žeb psychologů a psychoterapeutů.
Rehabilitační péče by měla být podle 
zákona o sociálních službách stan-
dardem, ale v některých domovech 
není poskytována vůbec. V několi-
ka zařízeních se naopak ochránce 
setkal s personálem vyškoleným pro-
vádět bazální stimulace zejména u 
osob s Alzheimerovou demencí. Ten-
to pokročilý postup ochránce oce-
ňuje a doporučuje zvážit zavádění 
nových terapeutických technik do 
každodenní péče.

Klienti s demencí

Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
klientům trpících Alzheimerovou 
či jinou demencí. Těchto klientů 
v posledních letech přibývá a tvoří 
významnou část klientely domovů. 

Jako primární nedostatek v této sou-
vislosti ochránce vnímá nedostateč-
ně vyškolený personál v komunikaci 
a práci s těmito klienty, jakož i téměř 
neprobíhající diagnostiku těchto 
onemocnění u nově příchozích jakož 
i stávajících klientů. U těchto klientů 
vyvstává v mnoha aspektech života 
v domově další problém. Přestože 
jsou tito klienti právně plně způso-
bilí k právním úkonům, fakticky lze 
vzhledem k jejich zdravotnímu sta-
vu o skutečné způsobilosti pochybo-

vat. Zákon na tento problém reaguje 
pouze pokud jde o uzavírání smluv, 
kdy stanoví, že takového klienta 
zastupuje obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností. Ovšem i tito klienti 
během svého pobytu v domově činí 
i další právní úkony (potvrzení příjmu 
důchodu, souhlas s opatřeními, která 
jsou způsobilá omezit jejich pohyb, 
převzetí kapesného atd.). Ochránce 
doporučuje Ministerstvu sprave-
dlnosti ve spolupráci s Minister-
stvem práce a sociálních věcí řešit 
situaci osob, které soud nezbavil 
způsobilosti k právním úkonům 
ani je v ní neomezil, ale které 
vzhledem ke svému zdravotnímu/
duševnímu stavu fakticky nejsou 
právně způsobilé.

HOSPODAŘENÍ 
S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY

Manipulace s penězi klientů by měla 
být transparentní. Specifikem finanč-
ní agendy je náhrada výdajů za služ-
by, které klient neodebral z důvodu 
pobytu mimo domov, tzv. vratka. Kli-
enti by měli mít možnost odhlásit si 
celodenní stravu nebo i jednotlivá jíd-
la v rozumném předstihu. Poměrná 
částka nákladů by jim měla být vrá-
cena. Vzhledem k tomu, že domovy 
mají finančně rozúčtována jednotlivá 
jídla, není problém zjistit, kolik má 
být klientovi vráceno za neodebra-
né jídlo. Příkladem špatné praxe byl 
domov, v němž měli klienti nárok na 
vratku za neodebranou stravu až od 
čtvrtého dne pobytu mimo domov. 

Ochránce dává ke zvážení možnost 
zohlednit ve výši vratky nejen cenu 
potravin, ale i část režijních nákla-
dů a rovněž poměrnou část úhra-
dy za ubytování, pokud klient pobý-
vá mimo zařízení.

Zdroj: Tisková zpráva Kanceláře 
Veřejného ochránce práv. 

Kráceno. Celou zprávu najdete 
na www.rezidencnipece.cz 
nebo na www.ochrance.cz

Ilustrační foto Jan Komárek
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Právo na kvalitní péči
N Á ZOR  M I N IS T ER S T VA  ZDR AVOT N I C T V Í  ČR

Podle zprávy VOP je základní 
zdravotní péče poskytována 
ve všech zařízeních, ale rezer-
vy je možné najít v zajištění 
odborné péče. Škála odborní-
ků, kteří jsou ochotni docházet 
do domovů, se velmi liší, ačkoli 
je potřeba jejich služeb velmi 
intenzivní. Obecně je zájem 
odborníků o poskytování péče 
v domovech velmi malý.  Složité 
je i zajištění služeb geriatrů, 
psychologů, psychoterapeutů 
a rehabilitační péče. Obráti-
li jsme s prosbou o názor na 
tiskové oddělení ministerstva 
zdravotnictví.

Jak hodnotíte vyjádření Kanceláře 
veřejného ochránce práv ve Zprávě 
z návštěv zařízení sociálních služeb 
pro seniory, týkající se zajištění 
kvalitní zdravotní péče? Plánujete 
nějaká opatření, která by mohla 
uvedenou situaci zlepšit?
 
Otázka zdravotní péče v zařízeních 
sociálních služeb je primárně věcí 
MPSV. Podle zákona o sociálních služ-
bách jsou zařízení sociálních služeb 

oprávněna poskytovat ošetřovatel-
skou a rehabilitační (myšleno fyzio-
terapeutickou) péči. Vyhláška, kterou 
se stanoví seznam zdravotních výko-
nů s bodovými hodnotami, upravuje 
výkony všeobecné sestry v sociálních 
službách. 
Kontrolovat zařízení sociálních slu-
žeb není MZ oprávněno. Protože se 
nacházíme v systému veřejného zdra-
votního pojištění a ne státního zdra-
votnictví, měly by kvalitu zdravotní 
péče kontrolovat zdravotní pojišťov-
ny, které se zařízeními sociálních 
služeb mají uzavřenu smlouvu.
Samozřejmě, že také záleží na zdra-
votním stavu klienta zařízení sociální 
péče, pokud  potřebuje intenzivnější 
zdravotní péči, měl by být hospita-
lizován ve zdravotnickém zařízení. 
A naopak, víme, že velká část hos-
pitalizací ve zdravotnických zaříze-
ních je náhradou sociálního pobytu. 
Je to dlouhodobý a bolavý problém 
a postupné řešení si vyžádá celá 
léta. Očekáváme, že to budou zdra-
votní pojišťovny, kdo bude uzavírat 
takové smlouvy, které zajistí řádnou 
zdravotní péči klientům pojišťoven 
bez ohledu na to, zda jsou doma, či 
v nějakém zařízení. V tomto smyslu 
reforma zdravotnictví nastaví práv-
ní prostředí, které na jedné straně 

uvolní pojišťovnám ruce pro pestřejší 
a přizpůsobivější nabídku služeb, a 
na straně druhé zaváže je zákonem 
zajistit dostupnost zdravotní péče 
v konkrétních parametrech časové 
a či místní dostupnosti pro všechny 
své klienty bez rozdílu.
 
Poslanecká sněmovna schválila 
zákon o stabilizaci veřejných roz-
počtů, jehož součástí je zavedení 
regulačních poplatků ve zdravot-
nictví.
Budou se tyto poplatky týkat také 
uživatelů sociálních služeb, kteří 
jsou umístěni v pobytových zaříze-
ních sociálních služeb a praktičtí 
lékaři a ambulantní specialisté 
za nimi do těchto zařízení dochá-
zejí?
 
Ano, tyto poplatky se týkají i uživa-
telů sociálních služeb (kromě dětí 
v ústavech nebo lidí v hmotné nouzi). 
Podrobněji k poplatkům vyjde meto-
dický pokyn pro lékaře a pro zdra-
votnická zařízení a také informační 
brožurka pro veřejnost.  

Mgr. Tomáš Cikrt
ředitel odboru komunikace 

s veřejností MZ

STANOVISKO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Jak se MPSV staví k doporuče-
ním, které předkládá ve své tis-
kové zprávě ze dne 15. srpna 
2007 Veřejný ochránce práv 
na základě návštěv v 27 domo-
vech pro seniory? Některá tato 
opatření jsou adresována přímo 
MPSV. 
(Odpovědi na naše dotazy vypraco-
valo oddělení koncepce sociálních 
služeb MPSV.)

Existuje již nějaká představa, jak 
budou zařízení sociálních služeb 
prokazovat telefonický souhlas 
lékaře s podáním tlumících léků, 
považovaných ve smyslu zákona 
za restriktivní opatření?

Telefonickým souhlasem lékaře se 
MPSV nyní nezabývá z toho důvodu, 
že povinností poskytovatele je při 
užití opatření omezující pohyb lékaře 
vždy přivolat a zajistit jeho písemný 
souhlas podle § 89, odst. 7e, záko-
na č. 108/2006 Sb. Písemný souhlas 
lékaře je jedním z podkladů plnění 
zákonem stanovených povinností 
poskytovatele, který bude zjišťován 
v rámci inspekcí kvality sociálních 
služeb.
Způsob metodického zajištění postu-
pu vedení dokumentace vychází 
z individuálních potřeb poskytovate-
le, které mohou být v každém zaříze-

ní sociálních služeb různé. Standardy 
kvality, které poskytovateli ukládají 
povinnost mít zpracována vnitřní 
pravidla pro vedení dokumentace, 
nepředkládají přesné postupy pro 
všechna zařízení, ale postup je na 
volbě poskytovatele a měl by vychá-
zet z reálných možností služby i např. 
způsobu spolupráce s lékaři. 
 
Uvažuje MPSV s nějakou změnou 
postavení zařízení sociálních 
služeb, aby bylo možné, podobně 
jako ve zdravotnických zařízeních 
omezit kouření uživatelů, popří-
padě požívání alkoholických ná-
pojů, které omezuje ostatní uživa-
tele?

Zařízení sociálních služeb by pro své 
obyvatele mělo být na prvním místě 
domovem a nikoli zařízením. Z toho-
to důvodu nelze paušálně omezovat 
kouření nebo požívání alkoholických 
nápojů. Uživateli, který je kuřákem, 
by měl být poskytnut vhodný pro-
stor, ať již ve vlastním pokoji či např. 
v obývacím-společenském pokoji či 
kuřárně. Obdobným způsobem nelze 
uplatňovat paušální zákaz požívání 
alkoholických nápojů. MPSV o změně 
postavení zařízení sociálních služeb 
obdobně jako ve zdravotnických zaří-
zení neuvažuje a přiklání se k indi-
viduálnímu přístupu ke každému 
uživateli. 

Jsou nějaké představy, jak řešit 
postavení uživatelů sociálních 
služeb, kteří nejsou de jure zbave-
ni způsobilosti k právním úkonům, 
ale de facto nejsou schopni vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu 
kvalifikovaně o svých záležitos-
tech rozhodovat? 

Problematikou opatrovnictví a zba-
vování způsobilosti k právním úko-
nům se v oblasti podrobných analýz,  
metodických postupů a vzdělávacích 
programů bude věnovat připravova-
ný systémový projekt „Podpora trans-
formace“ financovaný z prostředků 
Evropského sociálního fondu. 

Co si myslíte o doporučení VOP 
zohlednit ve výši vratky za dny 
nepřítomnosti uživatele v zařízení 
i režijní náklady na přípravu stra-
vy, popřípadě i vracet poměrnou 
část úhrady za ubytování?  

Je velmi obtížné zohledňovat v rám-
ci vratek režijní náklady. Systém již 
v dnešní době nerozlišuje v nákla-
dech na stravu materiální a režijní 
náklady. Z tohoto důvodu by oblast 
vratek za obědy a ubytování by měla 
být podrobně zohledněna ve smlou-
vě o poskytování sociálních služeb 
včetně nastavení komplexního sys-
tému. Uživatel by měl hradit ze svých 
prostředků ty služby, které reálně 
odebírá. 
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M I N I A N K E TA  RE Z I DEN ČN Í  PÉČE

Jak to vidí poskytovatelé
Bezprostředně po zveřejně-
ní tiskové zprávy veřejného 
ochránce práv (TZ VOP) jsme 
vypreparovali několik témat a 
příslušná doporučení VOP jsme 
poslali širší skupině ředitelů 
domovů pro seniory s žádostí 
o vyjádření stanoviska. Někteří 
z přispěvatelů si nepřáli, aby 
bylo uvedeno jejich jméno, to 
respektujeme. Nejedná se však 
o anonymní zprávy. Někteří se 
vyjádřili i k dalším tématům, za 
všechny uvádíme následující:

…Seznámil jsem se s TZ VOP, týkající se 
neohlášených kontrol v 27 zařízeních, 
a musím konstatovat, že ji považuji za 
dostatečně zobrazující skutečnosti, 
které se v zařízeních odehrávají. Zaří-
zení již nejsou prezentována jako stře-
dověké mučírny klientů, jak to bývalo 
snahou …. Zařízení  většinou vědomě 
neporušují zákon, hledají jen vlastní 
cestu řešení problémů, kde nejsou 
známá jasná pravidla. (V.)

TÉMA PRVNÍ: 
OMEZUJÍCÍ PROSTŘEDKY

…Ochránce proto doporučuje MPSV 
vypracovat metodiku používání opat-
ření, která mohou způsobit omezení 
pohybu osob, mimo situace přímého 
ohrožení života nebo zdraví. … 

… v problematice použití omezujících 
prostředků a pohledu na ně, kdy tyto 
byly ze strachu z připomínek z EU 
představovány převážně jako mučí-
cí prvky používané zařízeními pro-
ti zájmům klientů, musím zásadně 
s takovýmto pohledem nesouhlasit. 
… Nikdo nestanovil přesnou hranici, 
kde končí ochrana klienta před nech-
těným úrazem … a kde začíná hájení 
jeho volnosti pohybu. (V)

…Podle individuálních situací hledá-
me stále nová řešení, aby nedocházelo 
k omezování pohybu osob, a to vždy po 
poradě s lékařem.  Metodický materiál 
z MPSV může být pouze podporou, ale 
jistě ne řešením na všechny situace, 
které by se měly návodem řídit při tzv. 
restriktivních opatřeních. Místo vypra-
covávání metodiky by měla být zřízena 
specializovaná zařízení (se zvláštním 
režimem), kde bude dostatečná kapa-
cita odborného personálu… (M. Žižko-
vá, Praha)

… Zařízení má zájem, aby práva všech 
uživatelů byla rovnocenná, je však vel-
mi těžké určit hranice, kdy je právo 
jedince nadřazeno nad práva většiny. 
Když jednotlivec není schopen rozpo-
znat následky svého konání, měl by 
personál zajistit, aby nedošlo k újmě 
a omezení práv dalších uživatelů. Zde 
dochází k omezení práva „rizikového“ 
uživatele ve prospěch uživatelů, kte-
ří dodržují základní etické a morální 
hodnoty. (T. Hławiczka, Třinec)

TÉMA DRUHÉ: 
KOUŘENÍ A ALKOHOL

Ačkoli to může zařízení přinést určité 
problémy, klient musí mít svobod-
nou volbu i v tom, zda bude kouřit či 
konzumovat alkohol. Domovy pro 
seniory nejsou (až na výjimky, kdy 
se domov zaregistroval jako nestátní 
zdravotnické zařízení) zdravotnický-
mi zařízeními, tudíž zákaz kouření 
zde nemá oporu v zákoně. Ani 
v případě alkoholu nemá poskytova-
tel sociální služby zákonné oprávně-
ní pro omezování.

… samozřejmost pro toho, kdo nikdy 
neviděl, jak člověk závislý terorizuje 
ostatní obyvatele i personál, jak se 
ho všichni bojí, jak v opilosti ubližuje, 
vyhrožuje a vydírá. Už je to rok či dva, 
kdy alkoholik nožem zabil v Diakonii 
pečovatele? … V našem DD omezu-
jeme kouření na ložnicích, kouří se 
v kuřárnách, na terasách. Alkohol 
si nosí mnozí z města nebo nechají 
donést. (G.)

… Úplné zakázání kouření považuji za 
nejhorší možné řešení jak z hlediska 
právního, tak provozního.  Kuřáci kou-
ří a budou kouřit. Po úplném zákazu 
kuřáci většinou hledají úkryty a často 
kouří i v místech, kde je několikaná-
sobně větší riziko vzniku požáru. … 
U požívání alkoholických nápojů je 
to balancování mezi přáním klienta, 
svobodnou vůlí, neomezováním jeho 
práv a únosností vzniklých situací ve 
vztahu k soužití s ostatními obyvateli 
v zařízení. (V.)

… Jak by si asi VOP dobře rozuměl 
s klienty na vícelůžkovém pokoji, 
pokud bude jiný klient denně pod vli-
vem alkoholu a navíc mu tam bude 
kouřit a házet nedopalky cigaret do 
postele těm ostatním. Ostatní klienti 
okolo kuřáka trpí, protože většina se-
niorů má astmatické potíže. A pokud 
dojde k nejhoršímu, že zahoří od 
cigarety usnoucího klienta, tak odpo-
vědnost za škodu na majetku a živo-
tech budou odůvodnitelná „neome-
zováním jeho lidských práv“? Riziko 
ve spojitosti kouření klienta seniora 
na pokoji je tak vysoké, že musí být 
brán zřetel i na ochranu nejen práv, 
ale i životů ostatních obyvatel ve spo-
lečných ubytovacích zařízeních… 
K této problematice by bylo vhodné, 
aby VOP naslouchal ostatním seni-
orům, kteří musí strpět obtěžující 
jednání klientů pod vlivem alkoholu 
a případně dopad jednání bezohled-
ných kuřáků. (M. Žižková, Praha)

… Snažíme se vytvářet takové pro-
středí, které bude připomínat jejich 
domov. Uživatelé mají právo volby, 
zda budou kouřit či konzumovat alko-
hol, přesto musí respektovat interní 
pravidla zařízení. Přihlédněme také 
k právům uživatelů – nekuřáků … Jis-
tě si každý vybavuje zprávy o požárech 
v různých domovech s katastrofální-

mi následky, kdy v nejednom případě 
vzniku požáru byl příčinou nedopa-
lek cigarety. Kdo ponese odpovědnost 
za způsobenou škodu na majetku, zdra-
ví a životech? … Setkali jsme se již také 
s chronickými alkoholiky, kteří obtěžují 
nejen slovně, ale také fyzicky ostatní 
uživatele a personál zařízení, přesto 
bylo vždy řádně postaráno o agresivní-
ho, znečištěného svými zvratky  často 
i pomočeného a  pokáleného uživatele. 
Ošetřovatelský personál si přece neza-
slouží šlapat po vlastní obyčejné lidské 
důstojnosti. (T. Hławiczka, Třinec)   

TÉMA TŘETÍ: 
VRATKY

… Ochránce dává ke zvážení možnost 
zohlednit ve výši vratky nejen cenu 
potravin, ale i část režijních nákla-
dů a rovněž poměrnou část úhrady 
za ubytování, pokud klient pobývá 
mimo zařízení.

… jasná pravidla by měla být součástí 
prováděcího předpisu. (G.)

… Ano, pokud toto bude VOP prosaze-
no, ihned zažádáme o náhradu v dota-
ci MPSV na úhradu ztrát za tyto vratky 
(režijní náklady spojené s bydlením, 
pokud bude klient mimo DD), které 
nám již nepokryje ani zřizovatel ani 
klient. … o tyto vratky bojují výhrad-
ně klienti, kteří vůbec služby domova 
nepotřebují a zneužívají domovů pro 
seniory jako dvakrát dotovaný levný 
hotel. … Kdo bude dotovat v budoucnu 
tyto ztráty za nově obhajované vratky? 
(M. Žižková, Praha)

…Občan v domácím prostředí je také 
povinen platit náklady na bydlení a 
služby spojené s bydlením: voda, elek-
třina, plyn apod., když je např. hospi-
talizován. Proč by neměl uživatel soci-
ální služby (když je zde „doma“) hradit 
poměrnou část režijních nákladu a 
úhrady za ubytování? (T. Hławiczka, 
Třinec)

A závěrem citace:
Nepřehledné a nespravedlivé rozdělo-
vání letošní státní dotace (v minulém 
roce byla stejná pro všechny, a to na 
lůžko) vytvořilo rozdílně financova-
ná zařízení, která si mohla koupit jen 
základní nejnutnější pracovní sílu - 
pracovníka přímé obslužné péče, pře-
stože se zavádí SQSS, vykazování pro 
VZP, nemůže zařízení posílit množství 
sociálních pracovníků právě z finanč-
ních limitů, dovolit si ergoterapeutku 
nebo dalšího fyziterapeuta. Letos byla 
dotace nižší. Klíčovým pracovníkem 
v domově je pracovník v sociálních 
službách s 150 hodinovým kurzem a 
základním vzděláním. Víte, jak je to 
těžká práce přesvědčit lidi o změně 
chování a jednání a komise hodnotite-
lů se týká bez milosti všech. Na vnitřní 
prožití lidských práv a jejich obhajobu 
je potřeba proměnu osobnosti a vzta-
hů v celé společnosti, nejen ojedinělé-
ho ostrova v sociálních službách. (G)

Příspěvky z ankety jsou redakčně kráceny. V plném znění jsou na www.rezidencnipece.cz.
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Budou zdravotníci v sociálních službách 

chráněný druh?

Pro zodpovězení této otázky je třeba 
nejdříve definovat, co je zdravotní, 
resp. ošetřovatelskou péčí, tedy jaké 
činnosti mohou vykonávat pouze 
zdravotničtí pracovníci.
Je zde nutné vyjít z právních předpisů 
upravujících poskytování zdravotní 
péče, zejména zákona č. 20/1966 Sb., 
zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvise-
jících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících 
zákonů, a jeho prováděcích předpi-
sů, zejména vyhlášky č. 424/2004 Sb. 
a dále z právních předpisů upravují-
cích poskytování sociálních služeb, tj. 
zákona č. 108/2006 Sb. Tento zákon 
stanoví povinnost některých zařízení 
sociální péče zabezpečovat zdravot-
ní péči a dále oprávnění některých 
zařízení sociálních služeb zdravotní 
péči, konkrétně péči ošetřovatelskou 
a rehabilitační, přímo poskytovat svý-
mi zaměstnanci a čerpat rovněž úhra-
du z veřejného zdravotního pojištění 
(§ 36). 
Dále je nutné odlišit pojmy „zdra-
votní péče“ a „hrazená zdravotní 
péče“. Zdravotní péče je definována 
zákonem č. 20/1966 Sb. a mohou 
ji provádět pouze zdravotničtí pra-
covníci v rozsahu své způsobilosti 
(§ 12). Rozsah této způsobilosti defi-
nují zákony o způsobilosti, tj. zák. 
č. 95/2004 Sb. a zák. č. 96/2004 Sb., 
a v případě nelékařů dále vyhláš-
ka č. 424/2004 Sb. Hrazená zdra-
votní péče je definována zákonem 
č. 48/1997 Sb. a vyhl. č. 134/1998 Sb., 
kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami. Nelze 
tedy redukovat pojem zdravotní péče 
pouze na výkony, které jsou hraze-
ny z veřejného zdravotního pojištění 
(Seznam zdravotních výkonů s bodo-
vými hodnotami), ale zdravotní péčí 
jsou ty výkony, které jsou obsahem 

jednotlivých zdravotnických povolá-
ní podle citovaných předpisů. Tedy 
nelze tvrdit, že pouze tuto hrazenou 
zdravotní péči vykonávají zdravotnič-
tí pracovníci, a ostatní zdravotní péči, 
která není hrazena, mohou vykoná-
vat i jiní pracovníci. 

Pokud je zdravotní péče poskytována 
osobami bez příslušné způsobilos-
ti, jde o hrubé porušení výše uvede-
ných právních předpisů se zřejmými 
občanskoprávními, případně trestně-
právními dopady. 

Ošetřovatelská péče je jedním z dru-
hů zdravotní péče, která může být 
tedy vykonávána pouze zdravotnic-
kými pracovníky, a to všeobecnými 
sestrami, zdravotnickými asistenty, 
ošetřovateli a všeobecnými sanitáři. 
Odborný dohled nad ošetřovatelskou 
péčí může poskytovat pouze všeo-
becná sestra. Lékař může poskyto-
vat odborný dohled pouze v rozsa-
hu léčebné a diagnostické péče (§ 4 
odst. 3 a 4 vyhl. č. 424/2004 Sb.). 
Podstatou problému poskytování 
ošetřovatelské péče v zařízeních so-
ciálních služeb je vymezení ošetřova-
telské péče a sociální péče. Z mezi-
národně uznávané definice ošetřova-
telství, z níž vychází i citovaná vyhláš-
ka, vyplývá, že za ošetřovatelskou 
péči se mimo jiné považuje soubor 
odborných činností zaměřených na 
udržení, podporu a navrácení zdraví 

a uspokojování biologických, psy-
chických a sociálních potřeb změ-
něných nebo vzniklých v souvislosti 
s poruchou zdravotního stavu. Tato 
definice je pro potřeby sociálních 
služeb poměrně široká. V souladu 
s metodickými doporučeními vyda-
nými Ministerstvem zdravotnictví 
a v souladu s právními předpisy vyda-
nými Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí se tato definice konkretizu-
je tak, že se tím míní uspokojování 
potřeb pacientů/klientů, jejichž zdra-
votní stav není stabilizovaný. Skuteč-
nost, zda je či není zdravotní stav sta-
bilizovaný, je na posouzení zdravot-
nického pracovníka, a to ošetřujícího 
lékaře nebo všeobecné sestry. 

Z výše uvedeného vyplývá, že převá-
dění zdravotnických pracovníků na 
jiné pozice je možné pouze za těchto 
předpokladů:
a) Z věcného hlediska je nezbytné, 

aby byla zajištěna ošetřovatelská 
péče o pacienty/klienty dostateč-
ným počtem odborně způsobilých 
zdravotnických pracovníků. Těmi-
to nemusí být pouze všeobecné 
sestry, ale i další výše uvedení 
zdravotničtí pracovníci podle kon-
krétních potřeb pacientů/klientů. 
Tato péče však musí být poskyto-
vána podle plánu zpracovaného 
všeobecnou sestrou a pod jejím 
odborným dohledem. 

b) Dále musí být splněny podmínky 
stanovené  zákoníkem práce, kon-
krétně ustanovení § 41, případně 
také § 136. Změnu pracovního 
zařazení lze provést pouze na 
základě dohody mezi zaměstna-
vatelem a zaměstnancem. Doho-
du ze samé její podstaty nelze 
nařídit. Zaměstnavatel rovněž mů-
že provést organizační změny a 
nadbytečné pracovníky, opět za 
podmínek stanovených zák. prá-
ce, propustit. 

Na stránkách našeho časopisu se opakovaně zabýváme otázkou poskytování 
ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, včetně přeřazování 
odborně způsobilých zdravotnických pracovníků na pracovníky sociální péče. Tito 
pracovníci však v mnoha případech po přeřazení a na základě pokynů zaměstnavatele 
vykonávají činnosti, které jsou výkonem povolání zdravotnických pracovníků. Stanovisko 
k takovému postupu ze strany zaměstnavatelů vydal odbor Vědy a vzdělávání MZ ČR, 
do jehož působnosti také patří problematika nelékařských zdravotnických oborů 
a ošetřovatelství. 

Stanovisko odboru Vědy a vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR 
k problematice přeřazování zdravotnických pracovníků 

na místa pracovníků sociální péče v zařízeních sociálních služeb

Kromě právních aspektů 
z věcného hlediska zdůraz-

ňujeme, že nahrazování kva-
lifikovaných zdravotnických 
pracovníků nekvalifikovaný-
mi považujeme za nesprávné, 

neboť vede ke zhoršování 
poskytované péče. 
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Kromě právních aspektů z věcného 
hlediska zdůrazňujeme, že nahra-
zování kvalifikovaných zdravotnic-
kých pracovníků nekvalifikovanými 
považujeme za nesprávné, neboť 
vede ke zhoršování poskytované 
péče. 
Zejména nepovažujeme za vhodné 
zužovat problematiku poskytování 
ošetřovatelské péče na jednotlivé 
dílčí výkony, např. výměnu plenko-
vých kalhotek nebo aplikaci léčivých 
přípravků. Inkontinentní občan má 
téměř vždy přidruženy i další zdravot-
ní problémy (poruchy výživy, mobili-

ty), proto je nezbytné, aby péči o něho 
zajišťoval odborně kvalifikovaný per-
sonál na základě ošetřovatelského 
plánu vypracovaného všeobecnou 
sestrou a pod odborným dohledem 
všeobecné sestry. Obdobně aplikace 
léčiv, byť zdánlivě jednoduchá, může 
přinášet řadu komplikací a pochybe-
ní, která mohou ohrozit pacienta/kli-
enta na životě. 

Z právního hlediska dále považuje-
me za nutné zdůraznit rozdíl mezi 
péčí o sebe sama včetně rozšířené 
sebepéče prostřednictvím blízkých 

osob a péčí institucionální. Placený 
zaměstnanec instituce (ať už v rezi-
denčních službách, či v pečovatelské 
službě) není osobou blízkou a může 
být svým zaměstnavatelem pověřen 
pouze činnostmi v souladu s právní-
mi normami – v tomto případě vyhl. 
č. 424/2004 Sb. Pokud tyto úkony 
vykonávají bezúplatně jiné osoby, jde 
o rozšířenou sebepéči, která by měla 
být vykonávána pod dohledem ošet-
řujícího lékaře. V případě, že by tyto 
činnosti vykonávaly soukromé osoby 
za úplatu, šlo by o neoprávněné pod-
nikání.

V minulém čísle jsme Vás informo-
vali o konferenci, kterou v květnu 
za mohutné účasti významných 
veličin nejen ze sociální oblasti 
zorganizoval SKOK pod názvem 
Sociální začleňování ve vztahu 
k novému zákonu o sociálních 
službách. Jejím hlavním tématem 
byly přínosy a úskalí nového 
zákona o sociálních službách. 
Redakce Rezidenční péče se zají-
mala, jak se podařilo výstupy 
z konference uplatnit v praxi 
a zda doporučení konference 
nevyplynula do ztracena.
Zeptali jsme se paní Renaty 
Dohnalové, koordinátorky pro-
jektu, jak se věci dál vyvíjejí.

„Prvním krokem bylo předání pozmě-
ňovacích návrhů k zákonu o sociál-
ních službách poslancům výboru pro 
sociální politiku, jehož zasedání se 
zástupci SKOK 28.6. 2007 zúčastnili. 
Ministr Nečas na tomto jednání před-
nesl vládní návrh zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů. Mimo jiné také 
uvedl, že výdaje na příspěvek na péči 
pro rok 2007 se zvedly z původně plá-
novaných 8.9 miliard Kč na 12 miliard 
Kč. To znamená, že cca 1 miliarda Kč  
měsíčně je vydávána na přípěvky na 
péči. Upozornil na naléhavost problé-
mů a nutnost řešení situace v sociál-
ních službách. Požaduje také rozsáh-
lejší revizi sociálního zákona, aby se 
zabránilo kolapsu v systému. V roz-
počtu se počítalo s částkou 13 mili-
ard Kč, ve skutečnosti systém soci-
álních služeb potřebuje 17.5 miliard 
Kč. Ministr také zdůraznil, že chtějí 
podpořit různé typy rezidenčních 
služeb tak, aby nebyli znevýhodňová-
ni poskytovatelé.“ 

Vaše návrhy by měly ale podpořit 
i opoziční strany, aby novela záko-
na prošla. Co pro to děláte?
„Snažíme se pochopitelně získat pod-
poru v Poslanecké sněmovně. 16. srp-
na byli zástupci SKOK pozváni ke spo-
lečnému jednání s předsedou výboru 

pro sociální politiku v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR Zdeňkem 
Škromachem. Předseda Škromach 
přislíbil podporu.   Zpracované mate-
riály předkládáme ministerstvu práce 
a sociálních věcí jako podnět k posou-
zení a následnému postoupení záko-
nodárcům. Návrhy byly připraveny na 
základě dlouhodobého monitorování 
situace v sociálních službách a připo-
mínek postupně shromážděných od 
poskytovatelů a uživatelů sociálních 
služeb a  zatím na ně máme převážně 
pozitivní reakce.“

Co je podstatou vašich návrhů?
„Odpověď na tuto otázku je ukryta 
v nové publikaci s příznačným 
názvem Od paragrafů k lidem, kterou 
jsme nyní vydali. Obsahem publikace 
je podrobný rozbor situace v sociál-
ních službách po přijetí nového záko-
na. Jednotlivé části analýzy rozebírají 
silné a slabé stránky nové legislativ-
ní úpravy z pohledu poskytovatelů 
a uživatelů. Zároveň předkládají návr-
hy na řešení problémových situací 
v těchto oblastech: dostupnost soci-
álních služeb, jejich kvalita a finan-
cování. Jedna  z kapitol je věnována  
také ochraně práv uživatelů služeb.  
Ukázalo se, že k nejdiskutovanějším 
problémům patří financování služeb 

a jejich efektivita. Mezi největší rizika 
patří nedostatečná administrativní 
kapacita pracovníků obecních úřa-
dů III. typu a posudkových lékařů 
k posouzení a kontrole příspěvku, 
stejně jako neexistence příslušných 
metodik, kterými by se mohly orgány 
veřejné správy při posuzování a kon-
trole řídit. Bylo poukázáno také na 
nevyvážené dotační řízení, které při-
spívá k likvidaci některých zejména 
terénních druhů služeb. Znovu byla 
otevřena otázka poukázek či šeků - ve 
většině případů nejsou peníze využí-
vány na nákup služeb. Zcela zásad-
ním krokem do budoucna bude, aby 
na transformaci ústavů navázala zvý-
šená podpora služeb přímo v terénu, 
jinak je reforma sociálních služeb 
nemožná. Lidé mají právo bydlet ve 
svém prostředí, pokud si to ovšem 
přejí – a k tomu by měla vzniknout 
odpovídající síť organizací, které 
budou disponovat kvalifikovanými 
domácími pečovatelkami. Navíc by 
k tomu měl sloužit také tzv. příspě-
vek na péči. “

Brožura je k dispozici v tištěné podo-
bě v kanceláři občanského sdružení 
SKOK, kontakt: skok@cbox.cz; v elek-
tronické formě je přístupná na inter-
netových stránkách www.skok.biz.

Zlepšila se situace 
v sociálních službách?

Členové výkonného výboru SKOK na výjezdním zasedání



Může fyzická osoba 
podnikat v rezidenčních 
službách?
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Bylo to někdy začátkem letošních 
prázdnin, když zazvonil telefon a 

ozval se přítel s prosbou, abych mu 
pomohl s umístěním maminky, která 
se po zlomenině krčku podrobila ope-
raci, kde dostala totální endoprotézu 
kyčelního kloubu. Oslovil jsem proto 
několik svých bývalých kolegů, kte-
ří pracovali v DPD a ptal se na místo 
v penzionu. Dostával jsem bohužel 
jen špatné zprávy. Tak jsem vzal starý 
osvědčený telefonní seznam a ejhle, 
kousek od Prahy je soukromý penzion 
– Pohoda ve stáří. Stačil jeden telefo-
nát s paní ředitelkou Vrzákovou a jaké 
bylo mé překvapení, když na dotaz o 
možném termínu nástupu odpově-
děla: „Když nebudete trvat na přijetí 
během prázdnin, nebude to problém, 
po dobu prázdnin poskytujeme někte-
rým rodinám odlehčovací službu a při-
jímáme na přechodnou dobu.“ To vše 

mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodl 
paní ředitelku a její domov Pohoda ve 
stáří navštívit nejen jako potencionál-
ní zájemce o poskytované služby, ale 
i jako novinář.

Pravda je, že od prvního kontaktu 
uběhly takřka dva měsíce. Nicméně 
jsem si pro návštěvu vybral krásný let-
ní den plný slunce, což se ukázalo pro 
celou návštěvu příznačné. Na okraji 
malé obce Kosoř nedaleko Radotína 
a tudíž i nedaleko Prahy jsem objevil 
dům, z příjezdové strany ne o mnoho 
větší než rodinný domek. V duchu jsem 
si řekl: „Kolik se sem může vejít klien-
tů? Asi ne moc.“ Leč ukázalo se, domov 
je větší uvnitř, než vypadá z venku, žije 
v něm 20 – 24 klientů v jednolůžkových 
a dvoulůžkových pokojích, které jsou 
orientovány na jižní stranu do malé, 
v příjemné zeleni utopené zahrady. 
Těch příjemných věcí mě potkalo při 
této návštěvě více. Po uvítání a vzájem-
ném představení se mě paní ředitelka 
Marie Vrzáková, jak sama říká rovněž 
majitelka, zdravotní sestra, uklízečka 
a je-li třeba i kuchařka, zeptala: „Kam 

si sedneme? Já tady nemám kancelář. 
Z počátku jsem ji nechtěla, protože 
jsem chtěla mít co nejtěsnější kontakt 
s klienty, a teď už na ni není místo.“ 
Nakonec jsme si našli strategické mís-
to na zápraží, kde jsme si v příjemném 
polostínu užívali nejen společný roz-
hovor, ale i krásný letní den. Výhodou 
tohoto místa byla i skutečnost, že nám 
neunikl nikdo, kdo do domova přichá-
zel nebo z něj odcházel. Připravených 
30 – 40 otázek se ukázalo takřka zby-
tečných, protože rozhovor plynul tak, 
jako když se setkají profesní kolegové, 
kteří svoji práci mají rádi, a u 
paní ředitelky nutno zdůraznit, 
že má ráda i klienty, pro které tu 
práci dělá.

Samozřejmě jsem chtěl vědět 
zejména, jak se k této práci 
dostala, co jí přivedlo k tak 
nejistému podnikání. Ano, v je-
jím případě se skutečně jedná o 
podnikání, protože služby, které 
nabízí, poskytuje podle živnos-
tenského zákona jako fyzická 
osoba, nikoliv podle zákona o 
sociálních službách. Toto zjiště-
ní způsobilo, že cca čtvrtina při-
pravených otázek mi najednou 
nebyla k ničemu. Velmi jsem se 
těšil, až budu zpovídat soukro-
mou podnikatelku, jak vnímá 
působnost nového zákona o 
sociálních službách, jak zvlád-
la registraci a jak se těší na inspekci 
kvality sociálních služeb, popř. jak je 
připravena na standardy kvality soci-
álních služeb. Nic z toho ji nemusí zají-
mat. Myslím, že řada ředitelů domovů 
pro seniory by jí záviděla. Obávám se, 
že je u nás dost zažitý názor, že soci-
ální služby by neměly být předmětem 
podnikání, ale neziskovou činností. 
Po více než tříhodinovém rozhovoru 
nejen s paní ředitelkou jsem pochopil, 
že není důležité, podle jakého zákona 
jsou služby poskytovány, ale kdo a jak 
službu poskytuje.

Když jsem se paní ředitelky zeptal, kdy 
pojala nápad pustit se do tak nejisté-
ho podnikání, odpověděla mi: „Bude-
te se divit, ale už v mládí, kdy jsem se 
starala o těžce nemocnou maminku 
a v určité době jsme byli nuceni dát ji 
na přechodnou dobu do LDN. Tehdy 
jsem si řekla, že až budu velká, budu 
mít takový malý domeček pro staré a 
nemocné lidi, kde se o ně budu starat 
a budu na ně hodná. To možná ovliv-
nilo i mojí volbu povolání zdravotní 
sestry. Sociální škola tehdy žádná 

nebyla nebo jsem o ní nevěděla, tu 
(Vyšší školu sociálně právní) jsem si 
dodělala zčásti při mateřské dovole-
né a zčásti při zaměstnání.“ Na můj 
dotaz, zda jí ta vize vydržela tak dlou-
ho, řekla: „Nejen to, ale během výko-
nu práce SZP jsem se přesvědčila, že 
pokud chci, aby se nějaká práce děla-
la tak, jak si to představuji já, bude 
nejlepší, když to bude moje firma. 
Pak jsem potkala kamarádku, která 
mě v nápadu podpořila a projekt byl 
na světě. Kamarádka byla z počátku 
aktivnější než já, ale po čase však 

odešla. Domov „pohoda ve stáří“ a 
jeho klienti mi však zůstali.“

Pochopitelně mě jako ekonoma zají-
malo, jak to je s finančními prostřed-
ky. Paní ředitelka mi řekla s jistou 
hrdostí v hlase, že fungují již deset let 
a za necelých šest let již budou mít 
zaplacenou hypotéku, za kterou ne-
movitost pořídila. Jediné finanční 
prostředky, které dostávají, jsou od kli-
entů. Žádné dotace, žádné granty, žád-
né příspěvky od obce nebo státu, ba 
ani sponzoři. Dokonce paní ředitelku 
ani nezajímá, jestli její klienti dostá-
vají nějaký příspěvek na péči, „To jsou 
jejich peníze,“ říká, „a je to jejich věc. 
U nás zaplatí pouze sjednanou část-
ku za službu a tu se nám stále daří 
držet na přijatelné úrovni, za každý 
den pobytu Kč 600,-“. Za tuto částku 
má klient zajištěno vše, co k životu 
potřebuje, bydlení, stravu, individuál-
ní péči a nezbytné služby s tím souvi-
sející. Zdravotní péči poskytuje místní 
praktický lékař, který za klienty dochá-
zí do domova. Kvalifikovanou péči 
zajišťují zdravotní sestry, jejichž služ-

Marie Vrzáková: „...to je snad 
věc, která se opravdu povedla.“

V zeleni utopený domov 
Pohoda ve stáří
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by jsou organizované tak, aby tam 
vždy, v každou dobu, byla alespoň jed-
na, přestože to žádný zákon nenařizu-
je. Ostatní péči poskytují pracovníci 
bez odborné kvalifikace nebo s kva-
lifikací na úrovni sanitářů. „Jsem si 
vědoma“, říká paní ředitelka, „že s pra-
covníky s vyšší kvalifikací by možná 
byla práce zajímavější, ale nechci 
zvyšovat současnou cenu služby.“ 
Celkem se o klienty domova stará 
osm stálých pracovníků, čtyři pracov-
níci na dohody a cca osm externistek 
(vesměs SZP), které zajišťují zejména 
služby o víkendech. Na otázku, jak 
jsou její pracovníci finančně oceněni, 
řekla paní ředitelka: „Já myslím, že 
dobře, platy mají lepší než srovnatel-
ní pracovníci v DD, a navíc se snažím 
dodržovat, aby u klientů byli na ran-
ní směně jen 4 hodiny, na odpolední 
směně pak 5 a půl hodiny, protože od 

nich očekávám, že budou stále dobře 
naladěni, usměvaví a připraveni plnit 
všechna přání našich klientů. A to 
není lehké, ani práce na 8 a půl hodi-
ny denně.“ Z mé strany pochopitelně 
následovala otázka, zda se jí takový 
stav daří udržet. „Daří“, řekla rozhod-
ně paní ředitelka, „nevím, jestli mám 
takové štěstí na lidi nebo je to osob-
ním příkladem. Jen jednou jsem při-
stihla pracovníka, jak byl hrubý na 
klientku a musel okamžitě skončit.“ 
„Okamžitě?“ zeptal jsem se nedůvěři-
vě a s vědomím, jak složité je okamžité 
zrušení pracovního poměru, a to jak 
podle starého, tak podle nového záko-
níku práce. „Ano, okamžitě,“ potvrdila 
kategoricky, mírně a mile vyhlížející 
paní ředitelka, „dokonce za mnou ten 
pracovník několikrát poté byl a žádal, 
abych jej vzala zpět. Řekla jsem mu, 
nejsi schopen to psychicky zvlád-
nout, nemůžeš tu pracovat!“

Ptal jsem se, na jakém principu jsou 
uzavírány smlouvy o poskytovaných 
službách a dověděl jsem se, že smlou-
vy uzavírá nikoliv s klienty, ale větši-

nou s jejich příbuznými (nejčastěji 
dětmi). Ptal jsem se také, jestli už se 
někdy stalo, že někdo smluvní finanč-
ní závazky přestal plnit. „To víte, že 
jo“, potvrdila, „a nejhorší je to, že to 
byli lidé, od kterých bych to nejméně 
čekala, o kterých by se dalo říci, že 
jsou za vodou.“ Inu, i toto podnikání, 
jak vidět, má svá rizika. Taky proto 
jsem se zeptal jestli tento „podnik“ 
je ztrátový nebo ziskový. „To víte, že 
ziskový. Žádný podnik nemůže být 
dlouhodobě ztrátový, ale na rychlé 
zbohatnutí to rozhodně není“, řekla 
paní ředitelka, „stačí to na to, aby-
ch zajistila potřeby klientů, abych 
slušně zaplatila zaměstnance, abych 
splatila hypotéku a pokryla provozní 
náklady“. Byl jsem zvědavý, když už je 
domov „ziskový“, jestli uvažuje o rozší-
ření kapacity. „To není o zisku, to je o 
tom, že já o rozšíření vůbec neuvažuji 

a nikdy jsem neuvažovala, přestože 
jsem měla v průběhu těch deseti let 
řadu potencionálních zájemců, práv-
níků, ekonomů… Myslím si, že je nás 
tak akorát dost, abych si pamatovala 
všechny naše klienty, abych věděla, 
jaké berou léky, co mají rádi, co nera-
di… Kdyby nás bylo více, asi bych to 
nezvládla dělat tak, jak chci.“

Měl jsem připravenou i řadu otázek k 
dopadu nového zákona, ale ukázalo 
se, že zákon 108/2006 Sb. se tohoto 
domova vůbec netýká. Přestože se 
inspekce kvality sociálních služeb 
domova Pohoda ve stáří netýkají, 
rozhodně si na nezájem kontrolních 
orgánů stěžovat nemohou. Většinou 
na základě nějakých „stížností“ chodí 
na kontroly živnostenský úřad, hygie-
nici, finanční úřad i příslušný sociální 
odbor, nebo třeba na udání i odbor 
životního prostředí. 

Když jsem se v závěru rozhovoru zeptal, 
zda se paní ředitelce splnila očeká-
vání, se kterými do tohoto „podniku“ 
šla, odpověděla po chvilce přemýšlení: 

„Asi ano. Uvědomila jsem si to po těch 
deseti letech teď poprvé, když jsem 
si řekla, že to je věc, která se mi snad 
opravdu povedla. Vždy jsem si přála, 
abychom byli jako jedna velká rodina, 
a když jsem viděla, jak jedna stařenka 
věší prádlo, František něco montuje 
a další taky něco dělá …, tak jsem si 
vlastně uvědomila, že se mi to tak tro-
chu podařilo.“ Svoje vyznání potvrdila 
paní ředitelka i tím, když mi kladně 
odpověděla, jestli by toho šla znovu s 
dnešními zkušenostmi. „Jen bych asi 
věnovala více energie shánění finanč-
ních prostředků, aby mi zbylo i na 
nějakou lepší dovolenou. Ráda bych 
se třeba podívala do Keni, ne jenom 
do Chorvatska s konzervami“, uza-
vřela tuto úvahu paní ředitelka. Před 
tím, než jsem si začal povídat s panem 
Františkem, klientem tohoto domova, 
vzkázala ještě paní ředitelka našim 

čtenářům: „Přijeďte se k nám podívat, 
rádi Vás u nás přivítáme. Najdete nás 
na webových stránkách www.poho-
davestari.cz“. 

Po těchto slovech paní ředitelka už 
spěchala za dalšími povinnostmi a já 
si ještě povídal s panem Františkem 
Kadlecem, klientem domova, ale taky 
domovníkem, údržbářem, zahradní-
kem a hlavně, jak řekla paní ředitel-
ka, její pravou rukou, pokud jde o udr-
žování domu. Téměř jsem se ho chtěl 
zeptat, jakou mzdu za svoji práci 
dostává, ale z jeho spontánního vy-
právění jsem pochopil, že největší od-
měnou pro něj je to, že může něco 
užitečného dělat. Dokud byl zdráv a 
doma, vždy něco dělal kolem domu. 
Jakby taky ne, vždyť dva domy sám 
postavil. Se zápalem a nadšením, kte-
ré se nedá „sehrát“, mi ukazoval, že ze 
zahrady domova jeden z těch posta-
vených domů vidí. Myslím, že tento 
rozhovor s panem Františkem nejlépe 
vystihl atmosféru domova „Pohoda ve 
stáří“ – dělat klientům radost a vytvá-
řet pocit pohody. Karel Štěrba

„To je paní Staňková,“ 
představuje klientku ředitelka

Odpolední svačina, jeden z důvodů 
společného setkání v jídelně
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Manipulační systém Roomer
pomáhá imobilním seniorům

ROOMER Váš silný, ohleduplný 
a inteligentní 
pomocník v péči 
o imobilní osoby

• Unikátní transportní systém umožňující 
přechod mezi místnostmi bez stavebních úprav

• Hlavní přednosti: ochrana zdraví, bezpečnost, 
pohodlí pro pacienta i obsluhu, jednoduchost instalace 

• Určeno pro: domácí i institucionální péči
• Soukromým osobám dotují instalaci odbory sociální péče 

při jednotlivých okresních úřadech až ze 100 %
• Návrh systému, instalaci, servis a zaškolení obsluhy 

zajišťuje tým profesionálů
• Pro detailní informace, osobní prezentaci 

či sestavení konkrétní (pro klienta nezávazné) 
nabídky zdarma 
využijte uvedené kontaktní údaje

• Návštěva referenčních pracovišť možná.

Volnost pohybu 
ve všech směrech

Lehký přechod 
mezi místnostmi

Stropní zdvihací a transportní zař ízení

http://roomer.cz
ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00  Praha 6

tel.: 234 123 456, fax: 234 123 360, e-mail: roomer@erilens.cz
Kompletní sortiment našich rehabilitačních pomůcek 

najdete na http://reha.erilens.cz

„V každé společnosti žije určitá skupina 
lidí, pro které se stává vlastní pohyb vět-
šinou  v důsledku vysokého věku stále 
obtížnějším. Tito lidé se často stávají kli-
enty ústavů sociální péče a dalších zaří-
zení, v nichž se  o ně odborný personál 
dostatečně postará. Je potřeba zajistit 
klientům co nejdelší pohyblivost – vstání 
z lůžka, jít na toaletu, vykoupat se. Pro 
úplně imobilní pak zajistit komfort při 
vykonávání základních životních potřeb. 
To byl prvopočátek projektu, který s využi-
tím stropního a manipulačního systému  
usnadňuje  uvedené úkony nejen klien-
tům, ale ulehčuje práci i personálu,“ říká 
v úvodu ředitelka, Ing. Věra TREFILOVÁ, a 
dodává: „Takovéto technické zázemí nám 
dosud chybělo, a i když je jeho pořízení 
poměrně finančně náročné, rozhodně 
nám pomohlo řešit problémy s pohybli-
vostí imobilních seniorů.“  
Veškerá manipulační zařízení dosud tvořily 

dva kusy zvedáků značky ARJO. Za pomo-
ci nového zvedacího a manipulačního 
systému Human Care – ROOMER od čes-
ké společnosti Erilens, kterým je postup-
ně vybavováno ošetřovatelské oddělení, 
se výrazně zlepšily přesuny zvláště těžce 
imobilních klientů a snížila se tak i vlastní 
namáhavá fyzická a psychická práce per-
sonálu. Jakým způsobem systém Roomer 
pracuje?  Dvě ošetřovatelky přijedou se 
zvedákem k lůžku, otočí klienta na bok, 
najedou na lůžko, klienta poté přetočí 
na zvedák a do sedu, založí opěrkami a 
následně provedou přesun s klientem na 
podvěšeném zvedáku po stropní kolejni-
cové konstrukci, například do koupelny. 
Koupel provádí na zvedáku. Po koupeli je 
klient převezen zpět na pokoj a obdobným 
způsobem uložen na lůžko. Zvedák, to je 
vlastně malý kladkostroj (kazeta), pod 
nímž je instalován sedák se zdvihovým 
jednoduchým, či dvojitým závěsem. Nos-
nost zařízení je 150 kg.   
V době zadání a zpracování projektu byd-
lelo v tehdejším Domově důchodců 200 
klientů, z nichž  53 obyvatel ve věku nad 
85 let. Částečně imobilních jich v té době 
(v roce 2003) bylo 64, zcela imobilních 49 
(zde jsou samozřejmě počítáni i obyvate-
lé, mladší 85 let).
„Ošetřovatelské oddělení bylo rovněž  
vybaveno sprchovacím lehátkem, které 
umožňuje velmi příjemný způsob provádě-
ní celkové toalety. Dále byly v rámci insta-

lace systému Roomer zrekonstruovány 
pokoje klientů a vybaveny novými poloho-
vacími lůžky. Došlo k přebudování koupel-
ny a WC na moderní, bezbariérové prosto-
ry, odpovídající současným požadavkům 
a normám,“  říká  Ing. Trefilová.  
Zvedací manipulační systém si zaměst-
nanci i klienti Centra Rožmitál pod Třemší-
nem  velmi pochvalují. Zatím je od května 
2007 v provozu jen  v levém křídle přízemí, 
a osvědčil se. Na další instalaci zařízení 
i ve zbývající části se všichni velmi těší.    

 Karel Kurka
Foto: archiv Centra 

Rožmitál pod Třemšínem

Vedení Centra Rožmitál pod 
Třemšínem, poskytovate-
le sociálních služeb (dříve 
Domov důchodců), přišlo v 
roce 2003 se záměrem, který 
by umožnil imobilním paci-
entům snazší pohyb a pře-
pravu v prostorách objektů 
pro vykonání nezbytně nut-
ných úkonů. 



IReSoft, s.r.o.
Křídlovická 19, 603 00 Brno
Tel., fax: 543 213 606
Mobil: 731 479 811
Web: www.iresoft.cz
E-mail: info@iresoft.cz 

Máte zájem o zaslání demoverze? Nebo chcete 

nezávazně předvést tento systém přímo ve Vašem 

zařízení? Volejte nebo pište na:

JIŽ VÍCE NEŽ 
300 INSTALACÍ

Informační systém Cygnus
Komplexní nástroj pro poskytovatele soc. služeb

JEDNODUCHÝ, PŘEHLEDNÝ, KOMPLEXNÍ

Modul Sociální část
• kompletní evidence klientů a žadatelů 

vč. bodového hodnocení
• úhrady dle nového zákona (kalendářní 

počet dní i pevný počet dní, 
např. 30, 30.42)

• fi nanční depozita vč. depozitní pokladny
• výplatnice, vyúčtování klienta, evidence 

plateb, fakultativních služeb a doplatků 
za léky

• předepsané léky a LOP, sledování kont-
rol a vyšetření

Modul Vykazování na ZP
• pořizování a vykazování výkonů odbornosti 913, 918 a 925 
• velmi jednoduché ovládání vhodné i pro počítačové začátečníky
• tisk žádanek na domácí péči, tisk formuláře pro denní zaznamenávání provedených 

výkonů

Modul Stravovací část
• vlastní číselník jídel a receptur
• snadné sestavení jídelního lístku, zadání rozboru jídel na 

jednotlivé kategorie strávníků
• vystavení jedné nebo více výdejek ke každému jídelnímu 

lístku s možností dodatečných úprav; odepsání výdejky 
rovnou ze skladu potravin

• denní sledování skutečné spotřeby a stravovacích norem  
• číselník nutričních hodnot, možnost sledovat nutriční hod-

noty jednotlivých jídel

Modul Sklady
• neomezený počet skladů, ceny vč. DPH i bez DPH
• jednoduchý nástroj na hromadnou správu dokladů — vytvoření příjemky, 

výdejky, oprava, tisk, smazání
• automatické číslování příjemek, výdejek a karet, vlastní formát číselných řad
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FILMOVÁ CENA 
PRO ILONKU HOMOLOVOU

O ŽENĚ, KTERÁ DOKÁZALA NAJÍT SVÉ MÍSTO V ŽIVOTĚ ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ NAVZDORY

Když se v červnu letošního roku v ostravském Divadle loutek slavnostně předávaly ceny tvůr-
cům vítězných snímků Mezinárodního festivalu dětských a studentských filmů Ostravský 
koníček, jen málokdo v publiku tušil, že jednou z oceněných autorek je žena s mentálním han-
dicapem. Slečna Ilona Homolová je klientkou ostravského centra pro osoby se zdravotním 
postižením Čtyřlístek, kde také již pěknou řádku let rozvíjí své kreativní schopnosti. Film Les, 
k němuž napsala scénář a na kterém se podílela i režijně, získal na festivalu Ostravský koníček 
2. místo a představuje zatím jakýsi vrchol její dosavadní tvorby.

K filmu se dostala v podstatě náho-
dou. Prvotním impulsem bylo setkání 
s ředitelem festivalu Ostravský koní-
ček, panem Dalimilem Koutkem, 
který v loňském roce příležitostně 
zavítal do centra Čtyřlístek a prohlé-
dl si ergoterapeutickou dílnu rehabi-
litace, kde Ilonka Homolová pracuje 
jako pomocnice. Byl nadšen keramic-
kými výrobky klientů tohoto zařízení 
a také se zapovídal s Ilonkou, jež se 
na mnohých z těchto prací také podí-
lela. Slovo dalo slovo a pan Koutek, 
který vede školu animované tvor-
by, nabídl Ilonce, zda by si nechtěla 
zkusit udělat vlastní film, v němž by 
„hrály“ keramické figurky z ergote-
rapeutické dílny. Souhlasila a ve vol-
ném čase začala navštěvovat filmové 
studio pana Koutka, kde postupně 
vznikal její příběh Les. 

„Ilonka Homolová byla výborná 
v tom, že uměla uplatnit svou fanta-
zii. Bez jakýchkoliv okolků napsala 
příběh a vytvořila scénář. Velmi mě 
překvapila, že dokázala sama nafázo-
vat například let ptáka – pohyb jeho 
křídel, což jsem považoval za napro-
sto úžasné. Byla velice tvůrčí, měla 
absolutně jasnou představu o tom, 
co chce vytvořit, i když někdy bylo 
třeba její nápady trochu korigovat,“ 
vzpomíná na svou loňskou spoluprá-
ci s Ilonou Homolovou pan Dalimil 
Koutek a dodává: „Mám za to, že tato 
práce představuje výbornou možnost 
terapie.“ 

Film Les trvá necelých pět minut 
a spolu s Ilonkou se na něm režij-
ně podílel Marek Bujok. Jednotlivé 
keramické figurky zvířat, kterých se 
v ergoterapeutické dílně centra Čtyř-
lístek zabydlel nespočet, inspirovaly 
Ilonku Homolovou k příběhu o zlém 
kocourovi a lesních zvířátkách. Jako 
nevítaný host vtrhne kocour do lesa a 
začne budit strach mezi zdejšími zví-
řátky. Ta se nakonec domluví a spo-
jenými silami zlého kocoura z lesa 
vyženou...

Na to, jak vlastně film Les vznikal, 
vzpomíná i pracovnice sociální péče, 
paní Eva Gaálová, která vede ergote-
rapeutickou dílnu centra Čtyřlístek: 
„Pan Koutek vyfotografoval všechny 
keramické figurky a pak s Ilonkou 
vymýšleli samotný příběh. Ilonka 
do něj zasadila jako hlavní postavu 
kocoura, ale zpočátku nebylo jasné, 
zda to bude kocour hodný nebo zlý 
a jaká bude jeho role mezi ostatní-
mi zvířaty. Když Ilonka domyslela 

filmový děj, začala si jednotlivé figur-
ky kreslit do scénáře a pak je ještě 
barevně upravovala v počítači.“

„Bavilo mě to, protože to bylo zase 
něco nového. Líbilo se mi, že jsem 
mohla kreslit i v počítači...“ zhodno-
tila svou novou zkušenost tvůrkyně 
Lesa Ilonka Homolová. 

Bez nadsázky lze říci, že navzdory 
svému postižení (lehká mentální 
retardace) má Ilonka obdivuhodnou 
škálu výtvarných zájmů a aktivit, jež 
by jí mohli závidět i mnozí zdraví 
lidé. Po absolvování základní školy se 
pokoušela vyučit zahradnicí, což se jí 
sice nepodařilo, ale škola ji přivedla 
k zájmu o přírodu. Když se v roce 1986 
stala klientkou ostravského ústavu 
sociální péče, pracovala jako pomoc-
ná síla v ústavní prádelně, odkud však 
po čase ze zdravotních důvodů přešla 
do ergoterapeutické dílny. „Časem se 
ukázalo, že má talent, pevnou vůli a 
především chuť svůj talent uplatnit,“  
vzpomíná na Ilončiny začátky paní 
Gaálová. „Dílnu si doslova zamilo-
vala. Nejdříve pracovala s hlínou a 
vytvořila řadu zajímavých keramic-
kých objektů a obrázků. Později zača-
la i malovat. Mezi výtvarnými tech-
nikami si oblíbila především suchý 
pastel, ale i vodové barvy a vymývací 
techniky. Je přitom 
schopná sama se k 
výtvarným techni-
kám propracovat, 
ale také tvořit doslo-
va na objednávku. 
V loňském roce na-
příklad namalova-
la několik desítek 
zcela originálních 
novoročních přá-
ní... Vyhovují jí spí-
še malé plochy, a to 
jak v keramice, tak 
v malbě. Postupem 
času se propracova-
la k velmi pěkným 
výsledkům.“  

V dílně je Ilonka 
vedena k samostat-
nosti, a tak si zvykla 
své náměty  vyhle-
dávat sama. Pro 
inspiraci si kupuje 
nejrůznější časo-
pisy a pak zkou-
ší nové postupy a 
nové techniky. Čas-
to vypomáhá a radí 
i klientům, kteří do 

ergoterapeutické dílny docházejí. „Je 
to skutečný spolupracovník, který 
dětem dovede pomoci v drobných 
věcech i poradit, co dělat,“ dodává 
ještě Eva Gaálová.

O Ilonce je také známo, že velmi ráda 
také fotografuje. Právě ve fotografii 
dostává největší prostor její zájem 
o živou přírodu, ale s oblibou také 
dokumentuje každodenní život svých 
přátel, společné výlety a aktivity v 
občanském sdružení Stonožka, kam 
pravidelně dochází. „Fotím všechno, 
co se mí líbí, hlavně přírodu,“ vysvět-
luje Ilonka. „A když se mi něco líbí na 
lidech, tak je vyfotím taky. Ale oprav-
du nejraději mám přírodu a krajinu,“ 
přiznává. 

Výsledky jejích bohatých výtvarných 
aktivit budou k vidění na její první 
samostatné výstavě v Galerii Thálie 
Národního divadla moravskoslezské-
ho v Ostravě ve dnech od 27. listopadu 
do konce letošního roku. Bude to dal-
ší kamínek v pestré mozaice tvůrčích 
úspěchů Ilony Homolové, skromné a 
nenápadné mladé ženy, která s úspě-
chem dokázala najít místo v životě 
i přes svůj zdravotní handicap.

BOHDANA RYWIKOVÁ



NORK, s.r.o.
Antala Staška 34, 140 00 Praha 4

www.nork.cz, info@nork.cz, tel.: 721 204 843, fax: 298 508 490

dodavatel tekutých pracích 
a čistících prostředků a strojního 

vybavení prádelen a kuchyní

Prádelenské 
provozy:

�� Dodávky 

prádelenských 

strojů

�� Montáž dávkovacích 

systémů a dodávky 

tekutých pracích 

prostředků

�� Řízení ekonomiky 

prádelen

�� Reference ve více 

než 230 prádelnách 

DD a ÚSP

Kuchyňské 
provozy 
a úklid:

�� Dodávky zařízení 

pro kuchyně

�� Řešení sanitace 

kuchyňských provozů 

a komplexního úklidu

�� Úklidové stroje
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Ilustrační foto Jan Komárek

 Taneční terapie  je vhodná 
 i pro seniory

V zařízení pro seniory Centrum Rožmitál pod Třemšínem, 
poskytovatele sociálních služeb, kromě mnoha jiných 
aktivit a programů pro své klienty   organizují   již od srp-
na 2005 pravidelně jednou v měsíci taneční terapii. Tu od 
začátku vede terapeutka Pavla Trangošová.
„Možná to vypadá překvapivě, ale tancovat lze i s vozíč-
kem či chodítkem,“ vyvrací můj údiv. A skutečně, i u tak-
to handicapovaných obyvatel Centra lze praktikovat taneč-
ní terapii. Na vysvětlenou dále dodává: „Efektů z této tera-
pie je celá řada, hudba harmonizuje psychiku, prospívá 
po fyzické stránce, pomáhá našim klientům vytrhnout je 
z určité pasivity a umožňuje jim pohyb v rámci  jejich mož-
ností. Je prokázáno, že taneční terapie je velmi dobrou 
prevencí proti depresím a osteoporóze, přispívá k celkové 
léčbě a zlepšuje zdravotní stav obyvatel Centra,“ uzavírá 
hodnocení taneční  terapie paní Trangošová. 

V prvním čísle letošní Rezidenční péče 
byl uveřejněn rozsáhlý článek o úsilí 
paní Ing. Kateřiny Šuránkové, mat-
ky těžce zdravotně postiženého syna 
Josefa, klienta Čtyřlístku – centra pro 
osoby se zdravotním postižením Ostra-
va, která hluboce nesouhlasí s odstra-
něním síťových a klecových lůžek 
z domovů nebo center sociálních 
služeb na základě nařízení nové-
ho zákona o sociálních službách 
č. 108/2006 Sb., jenž nezohledňuje 
individuální potřeby některých klientů. 
Později se tomuto problému věnovala 
i jiná periodika – Deník Moravskoslez-
ský a časopis Květy. Paní Šuránková, 
která podstoupila doslova martýrium, 
aby pro svého syna Josefa vybojovala 
alespoň síťové lůžko, nenašla na své 
otázky uspokojivé odpovědi ze strany 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
a proto seznámila se svou situací 
ministryni vlády, MUDr. Džamilu Steh-
líkovou. Ta jí letos v červnu odpově-
děla dopisem, v němž mimo jiné píše: 
„...Problematiku klecových a síťových 
lůžek považuji za velmi citlivou a plně 
si uvědomuji, jak se Vás osobně nový 
zákon o sociálních službách dotýká. 

Mohu Vás ubezpečit, že této problema-
tice věnuji mimořádnou pozornost a 
jsem přesvědčena, že je nutné jednot-
livé případy posuzovat individuálně. 
Věc diskutuji jak se zástupci Minister-
stva práce a sociálních věcí, tak rov-
něž se zástupci občanské a odborné 
veřejnosti. Věřím, že metodický pokyn 
připravovaný Ministerstvem práce a 
sociálních věcí o používání speciálních 
lůžek pomůže celou věc vyjasnit.“ 
Čas běží a Josífek Šuránek roste. Jeho 
zdravotní stav se tím ovšem nemění. 
V letošním druhém čísle Rezidenční 
péče zaujal paní Šuránkovou rozhovor 
s panem Hynkem Jůnem, nadepsa-
ný titulkem „Jsou postranice restrik-
tivním opatřením nebo ochrannou 
pomůckou?“ Ten v rozhovoru připouš-
tí možnost mechanické zábrany lůžek 
v případě klientů s lehčími mentálními 
retardacemi nebo s tělesnými handi-
capy, u nichž hrozí, že by mohli v noci 
omylem spadnout z lůžka a zranit 
se. Aby však nedošlo ke zneužití této 
mechanické zábrany, je třeba zajistit 
možnost otevření postranice samot-
ným uživatelem. Tyto postranice lze 
podle jeho názoru zkonstruovat tak, že 

se nedají svévol-
ně při pohybech 
ve spánku otevřít, 
ale odstrčením 
petličky uživate-
lem po probuze-
ní se postranice 
sama bez pomoci 
personálu otevře.
Ani toto řešení 
však není odpo-
vědí na problém 
paní Šuránkové, 
která vidí věc 
v jiném kontextu: 

„Tato možnost se podle mého názoru 
týká spíše těch schopnějších klientů. Je 
totiž podstatné odlišit, kdo je schopen 
nějakého rozumového zaujetí a kdo 
ne. Když je člověk mentálně na úrovni 
batolete, nemůže přece sám o sobě 
rozhodovat. Je-li dítěti rok nebo dva, 
nikdo nediskutuje o tom, že je třeba, 
aby bylo v postýlce chráněno vysokou 
postranicí, aby se nezranilo pádem. 
Mému synovi Josefovi je už osmnáct 
let, ale mentálně je na úrovni batolete. 
Jak u takového dítěte můžete chtít, aby 
si samo otevíralo postranici u postele? 
Nelze ani žádat po personálu centra 
Čtyřlístek, aby vedle dítěte někdo bděl 
celou noc. Vidím to i z pohledu matky, 
která musí o své dítě také pečovat a 
která sleduje, jak jí roste před očima.
Individuální řešení přece nemůže být 
omezeno zákonem natolik, že je nelze 
použít! A pokud jde o dopis paní minis-
tryně, nevím, zda se jí podaří něco 
napravit. Nevidím zatím žádný posun 
vpřed. Domnívám se, že při přípravě 
zákona se od samého počátku postupo-
valo chybně, protože lidé, kteří zákon o 
sociálních službách připravovali, nevy-
slyšeli hlas odborníků ani těch, kteří 
o lidi s mentálním postižením pečují.“
Restriktivní opatření se samozřejmě 
netýkají pouze síťových a klecových 
lůžek, ale i nejrůznějších pomůcek, 
jež například bránily sebepoškozování 
postižených klientů. Z pohledu rodičů 
byly mnohé z těchto pomůcek (např. 
ochranné rukavice atd.) mnohem 
šetrnější ke zdraví jejich dětí než sou-
časné možnosti, přípustné zákonem. 
Paní Šuránková proto není jediná, kdo 
s nadějí očekává slibované změny a 
„metodické pokyny“ Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí. 

Bohdana Rywiková 

J EŠ T Ě  J ED N O U  K E  K L ECOV Ý M  LŮŽKŮ M:

Paní Šuránková své úsilí nevzdává
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Centrum Rožmitál pod Třem-
šínem, poskytovatel sociál-
ních služeb, realizuje již dru-
hým rokem  projekt vzdělává-
ní pracovníků sociální péče 
formou rekvalifikačního kur-
zu. Jak říká ředitelka Centra, 
Ing. Věra Trefilová, kurz byl 
výsledkem potřeby dalšího  
vzdělávání odborných sociál-
ních pracovníků, na základě 
nového zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách, 
účinného od začátku letošní-
ho roku.

V září 2006 byla uzavřena na zákla-
dě  nabídky pražské Vzdělávací agen-
tury pro zdravotníky a pečovatele 
mezi zástupkyní agentury, Mgr. Marií 
Hronovou a Centrem Rožmitál pod 
Třemšínem, poskytovatelem sociál-
ních služeb, zastoupeným Ing. Věrou 

Trefilovou Dohoda o partnerství, na 
jejímž základě obě strany potvrdi-
ly realizaci projektu vzdělávání na 
dobu od 1. září 2006 do 30. června 
2008. Projekt je plně financován 
z prostředků fondů EU.

„My jako poskytovatelé sociální 
péče jsme povinni registrovat služ-
by, které poskytujeme – v součas-
né době to jsou čtyři druhy služeb. 
Zásadní  podmínkou pro výkon tako-
vé činnosti je kvalifikovaný perso-
nál. Proto jsme jako jedni z prvních 
realizovali  tento projekt,“ doplňuje 
informace ředitelka.

V současné době probíhá v Rožmitá-
le již  4. kolo rekvalifikačního kurzu. 
Jde o tříměsíční kurz se 154 hodi-
nami, který je akreditován MPSV. 
Kromě pracovníků Centra Rožmi-
tál pod Třemšínem je o něj velký 

zájem i mezi dalšími poskytovateli 
sociálních služeb z celého Středo-
českého kraje. Dosud jej úspěšným 
zakončením zkouškami absolvovalo 
63 posluchačů, v současné době na 
kurz dochází 25 posluchačů. „Dle 
mého názoru kurz zcela určitě při-
spěl k lepšímu přístupu personálu 
ke klientům, pracovníci v sociálních 
službách více chápou svojí práci 
jako poslání se zaměřením  na zlep-
šení péče o naše obyvatele,“ uzavírá 
rozhovor Ing. Trefilová.

Pro úplnější informaci dodávám, že 
mezi předměty kurzu jsou např. soci-
ální péče a sociální pomoc, základy 
služeb sociální péče, základy psy-
chologie, základy psychopatologie, 
první pomoc, základy pečovatelství 
a některé další předměty.

Karel Kurka

  Vyberte si
  na míru...

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
http://www.jiva.cz

Modelová řada 
transportních vozíků nevyhřívaných:

Tato řada vozíků je speciálně vyvinutá pro převážení 
teplé stravy i studené stravy. Díky dvojitému plášti 
má vysoké izolační schopnosti a udrží rozvážené 
pokrmy po dobu transportu v normované teplotě. 

Transportní vozíky nové generace
Nová modelová řada nerezových transportních vozíků Vám svou variabilitou 
a možnostmi kombinací umožní zvládnout rozvoz teplé stravy v jakémkoliv 

objemu ve velmi krátkém čase. Díky kombinaci vyhřívaných a nevyhřívaných 
transportních vozíků různých velikostí a objemů můžete distribuovat jídlo 

v co nejkratším čase, v souladu s hygienickými normami, s minimálními 
nároky na personál a s maximální kvalitou expedice jídla. 

Modelová řada 
vyhřívaných transportních vozíků:

Tato řada vozíků je určena pro převážení teplé stravy. Kon-
stantní teplotu můžete regulovat v rozsahu 30 – 90 OC
připojením přes 230 V zásuvku. Teplota je měřena a ovládá-
na digitálním termostatem s možností HACCP realizace. 

Kvalita distribuce:
Izolovaný dvojitý plášť za-
jišťuje uchování teploty 
jídla během distribuce: 
studené jídlo zůstane čer-
stvé a teplé si zachová vý-
tečné chuťové vlastnosti. 

Efektivnost:
Variabilita umístění typi-
zovaných gastronádob 
umožňuje maximální vy-
užití kapacity a úsporu 
času a pracovní síly.

Snadná
manipulovatelnost: 
Svislá madla a čtyři 
otočná PA kolečka 
o průměru 200 mm, 
z nichž dvě jsou vy-
bavena brzdou, 
umožňují velmi 
snadnou mani-
pulaci. 

 Mimořádná sleva 20 %
Platí pro objednávky do konce roku 2007.

Navštivte naši expozici na veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica, 
pavilon B, stánek 090, ve dnech 16. – 19. 10. 2007.



TRENDY  
ve vývoji forem bydlení v příkladech

ZE ZAHRANIČÍ

V minulém čísle Rezidenční péče 
jsme vás informovali o tom, jak se 
švýcarský trh s bydlením přizpůso-
buje potřebám seniorů. Nyní vám 
přinášíme konkrétní příklady forem 
bydlení.

HESTIA - BOHYNĚ DOMÁCÍHO OHNĚ

V domě společenství Hestia v Aar-
gau bydlí pod jednou střechou ženy 
ve druhém poločasu svého života a 
mladší lidé. Je zde devět bytů dvou 
až čtyřpokojových. Zakladatelky to-
hoto společenství se seznámily na 
semináři v ženském centru, který 
probíhal na téma „Ženy a bydlení“. 
Na semináři se seznámili lidé, kteří si 
přáli bydlet v bytovém společenství. 
Z jejich představ a nápadů se postup-
ně vykrystalizoval koncept společen-
ství. V tomto společenství měli na 
základě  zajištěných dlouhodobých 
nájemních vztahů bydlet ženy a mu-
ži, manželské páry, otcové a matky 
s dětmi. Společenství mělo spolu žít 
na základě duševní spřízněnosti zá-
vaznou formou, ale bez nátlaku, jeho 
členové se měli k sobě a ke svému 
okolí ohleduplně chovat, projevovat o 
sebe zájem a poskytovat sousedskou 

výpomoc. Jako nájemníci měly mít 
přednost osamělé ženy ve věku nad 
50 let a měly představovat asi polovi-
nu obyvatelstva. Ne všechny zaklada-
telky z původního okruhu žen se za 
tuto představu postavily. Některé usi-
lovaly o čistě ženský projekt, jiné si 
zas představovaly dům bez dětí. Tyto 
ženy z projektu odstoupily a na jejich 
místo přišly nové zájemkyně.

Po vyjasnění programových zásad 
společenství začalo hledání vhodné-
ho objektu. Po dlouhých peripetiích 
a jednání s penzijními fondy a nada-
cemi bylo nakonec založeno spole-
čenství Hestia, nazvané podle řecké 
bohyně domácího ohně. Členové se 
dohodli, kdo z nich dá ve formě úro-
čené půjčky k dispozici peníze pro 
nákup domu. Společenství Hestia 
zakoupilo nájemní dům vlastněný 
jednou stavební firmou. Nastala dlou-
há jednání s dosavadními nájemníky, 
kteří dostali výpověď. Jednání byla 
místy velice vášnivá a situace se uklid-
nila teprve tehdy, když společenství 
pomohlo dosavadním nájemníkům 
nalézt nové byty. Společenství rekon-
struovalo některé koupelny a kuchy-
ně a postupně se do domu začali stě-

hovat noví obyvatelé. Nájemce bytu 
musí upsat podíl ve výši 3000 franků. 
Nájemné je poměrně nízké a umož-
ňuje i vstup  chudších zájemců.

V současné době bydlí v domě Hestie 
sedm žen a dva muži. Nejstarší oby-
vatelce je 65 let, nejmladší  je třinác-
tiletý teenager. Občas přicházejí děti 
obou otců a vnučka jedné z obyvate-
lek. Předpokládá se nástup devade-
sátileté matky jedné z nájemnic. Jed-
nou za měsíc se pořádá společné jíd-
lo s navazující schůzkou, tradici mají 
také společné večeře v neděli večer.  
Schůzky se odehrávají v jednom z nej-
větších bytů. Někdy vaří pouze jeden 
z nájemníků, jindy zas přinese každý 
něco a nebo se griluje na zahradě. 
V létě je zahrada také místem, kde 
se odehrávají spontánní párty. Když 
však někdo chce mít klid a stáhne se 
do svého bytu, nikdo mu to nevyčítá. 
Společenství stále vychází ze zásady 
dobrovolnosti a nikomu nic nevnucu-
je. Každý obyvatel dělá to, co je pro 
něho v aktuální fázi možné a správ-
né. Pokud někdo onemocní, sousedé 
mu pomáhají, pokud to už nezvláda-
jí, najímá se externí sociální služba.  
Společenství Hestia má v současnos-
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I I .  ROČNÍK KONFERENCE 
SENIOR LIVING – HOTEL MOSKVA ZLÍN   

8. – 9. listopad 2007
Hostitelem druhého ročníku konference SENIOR LIVING, kte-
rá by  měla v dalších letech proběhnout v jednotlivých kraj-
ských metropolích, je město Zlín.

Konference, jejímiž pořadateli jsou společnost Ledax o.p.s. 
a Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, je věnována seniorské problematice. Jejím 
nosným tématem zůstává, stejně jako tomu bylo v prvním 
ročníku, problematika bydlení seniorů včetně hlediska soci-
álního a sociálně – zdravotního. Další téma je spojeno zejmé-
na s otázkou zachování kvality života ve stáří, kterou význam-
ně ovlivňují ekonomické, bytové podmínky a zdravotní stav, 
ale i subjektivní vnímání těchto podmínek jednotlivcem.

V rámci prvního dne zazní na konferenci řada zajímavých pří-
spěvků, týkajících se vybavování interiérů pro seniory, řešení 
přístupového prostředí seniorského bydlení, úpravy podlah  
v pobytových zařízeních pro seniory, intergeneračního pro-
jektu společného bydlení dětí a seniorů atd. 

V tématickém bloku, který je zaměřen na kvalitu života, se 
příspěvky zaměří na problematiku dobrovolnictví v oblasti 

péče o seniory, na aktivizaci jako cestu k zachování kvality 
života ve stáří, na budoucí rozvoj sociálních služeb v souvis-
losti s vypracováním krajských střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb a komunitními plány obcí.

Druhý den proběhnou panelové diskuse na téma Bydlení 
seniorů a Aktivní život seniorů. 
Diskuse věnovaná Bydlení seniorů by měla být o problemati-
ce bydlení seniorů v souvislosti se SPRSS a komunitními plá-
ny rozvoje sociálních služeb obcí, o moderní podobě pobyto-
vých zařízení, o úpravách bytů pro seniory v běžné zástavbě 
a o architektonických aspektech humanizace pobytových 
zařízení.
V rámci panelové diskuse Aktivní život seniorů by se mělo 
diskutovat o specifikách životního stylu seniorů i o charak-
teru sociálních služeb ve velkých městech a na venkově, 
o metodách a preventivních aktivizačních programech, které 
zpomalují průběh Alzheimerovy choroby atd.

Na webových stránkách společnosti Ledax bude od 3. září 
2007 k dispozici podrobný program konference a také for-
mulář přihlášky pro účastníky konference.

www.ledax.cz
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ZE ZAHRANIČÍ

ti 17 členů, mezi nimiž jsou i lidé, 
kteří zatím v domě nebydlí, ale chtě-
jí se buď nastěhovat později, anebo 
jim jde pouze o podporu této ideje. 
O všechny otázky související se sprá-
vou domu se stará šestičlenné před-
stavenstvo. Perspektivně se počítá se 
zaměstnáním odborné síly, která by 
se vedle účetnictví starala i o další 
věci související se správou domu. 

BYDLENÍ 55 PLUS

Dalším příkladem zajímavé formy 
bydlení je projekt Bydlení 55 plus 
v curyšském Wallisellen. V privátním 
obytném projektu zde v bezbariéro-
vých bytech vedle sebe žijí senioři a 
lidé v aktivním věku. Projekt Bydlení 
55 plus s 35 byty 2+1 a 3+1 ve dvou 
domech  je smíšenou formou tradič-
ní přestavby, rezidence pro seniory 
a bytového družstva. 5 nájemníků je 
ve věku pod 30 let, polovina ve věku 
nad 55 let a čtvrtina ve věku nad 75 
let. Obyvatelé domů mají k dispozici 
celou řadu služeb. Počínaje domovní-
kem, který je nájemníkům k dispozi-
ci v nejrůznějších záležitostech, přes 
úklidovou službu, praní a žehlení až 
k přechodnému ošetřování. Domy 
jsou spravovány družstvem „Budoucí 
bydlení druhé poloviny života“ vede-
ným gerontoložkou Simone Gatti. 
Projekt Bydlení 55 plus je vlastně rea-
lizací její dávné myšlenky. „Napadlo 
mne, že děti mají v podobě hřišť pro-
stor pro sebe a že pro dospělé takové 
prostory chybějí. V našich domech 
dětská hřiště nejsou, jsou tady však 
hřiště pro dospělé a sice místa pro 
grilování, společné záhony květin 
a společenské místnosti.“ Družstvo 
vyvíjí četné aktivity, které mají pod-
pořit sociální kontakty v rámci domů. 
Tyto kontakty podporuje mimo jiné 
i to, že řada seniorů se navzájem zná 
již celá desetiletí. Scházejí se spolu 
ve společenské místnosti, organizu-
jí společné obědy, pěstují levanduli 
v zahradě a také společně šijí.

Žádný z obyvatelů nepočítá s tím, že by 
odešel do nějakého domova důchod-
ců. Starší lidé dělají vše pro to, aby, co 
nejdéle zůstali ve formě. Pravidelně 
chodí na tréninky paměti a snaží se 
cvičit. V případě lehkého onemocnění 
si mohou objednat zdravotní sestru. 
Je-li onemocnění dlouhodobé, využijí 
služeb sociální agentury.

Každodenní život v domech usnadňu-
je mnoho drobností. Při stavbě domů 
se pamatovalo na křehkost stáří. 
I koberce na schodech umožňují 
lidem se slabším znakem rozpoznat, 
kde schod končí. Podlahy bytů jsou ze 
snadno udržovatelného přírodního 
kamene. Mezi pokoji nejsou prahy. 
Sprchovací kouty v koupelnách jsou 
zabudovány v úrovni podlahy, aby tam 

mohl vjet i člověk na vozíku a nebo si 
tam obyvatel mohl postavit stoličku. 
V kuchyních  je mnoho zařízení, která 
usnadňují práci. Jenom sporák pro 
seniory obyvatelé nechtěli. 

LIDOPARK

Nadace Siloah v Gümlingenu u Bernu 
nabízí v rezidenci Lidopark 53 bytů 
3+1 až 5+1. Kromě tohoto bydlení pro 
lidi ze středních a vyšších vrstev má 
nadace Siloah v domě „Bethanien“ 
69 jednolůžkových pokojů pro lidi 
s roztroušenou sklerózou a pro trvale 
ležící seniory a 9 míst v obytném sou-
boru pro lidi s demencí. Ve skrovněji 
zařízeném domě Elim nalezlo svůj 
domov 45 dlouhodobě nemocných. 
V chráněném bydlení je k dispozici 
22 míst pro mladé lidi i seniory. Cel-
kově žije v areálu nadace Siloah 
440 osob, o něž pečuje 660 zaměst-
nanců – ne všichni však pracují na 
plný úvazek. (tzv. přepočtený počet 
pracovníků by činil 450 osob.)

Nadace Siloah přijímá všechny lidi 
a snaží se pro všechny nalézt řešení, 
které by odpovídalo jejich individuál-
ním přáním a potřebám a respekto-
valo jejich finanční možnosti. Zatím-
co v domech Siloah žijí i lidé odká-
zaní na sociální pomoc, v rezidenci 
Lidopark jsou spíše byty pro bohaté. 
Cena bytů se totiž pohybovala mezi 
450 až  915 tisíci franků. Byty si kupo-
vali lidé z celého bernského regionu. 
Např. jedna rodina 
opustila svoji třípa-
trovou vilu poté, co 
manžel dostal infarkt 
a těžce onemocněl. 
Obyvatelé Lidoparku 
mohou utvářet svůj 
každodenní život buď 
zcela nezávisle, nebo 
využívají služby, kte-
ré jim nabízí nadace
Siloah a její partneři 
sídlící v areálu. Tak 
mají např. možnost 
najmout si pro úklid 
bytu čistící službu na-
dace a praní a žeh-
lení přenechat prá-
delně. Zakázky na 
malé práce, jako je 
např. věšení obrazů, 
přebírá domovní služ-
ba. Zahradník, který 
pečuje o zařízení Si-
loah, může pečovat 
i o soukromá místa 
k sezení. Ten, kdo 
chce jíst mimo byt, 
si může vybrat mezi 
restaurací Capella, 
samoobslužnou res-
taurací Serenáda ne-
bo kavárnou domu 
„Bethania“. Tam se 

také v jednom obchůdku prodávají 
předměty denní potřeby. V budově 
je také lékařské tréninkové centrum. 
Pokud se v Lidoparku koná rodinná 
slavnost, nabídne jim kuchyně nada-
ce cateringovou službu. Všechny služ-
by jsou samozřejmě placené, všich-
ni však platí jenom to, co skutečně 
potřebují. Tím se Lidopark liší od 
rezidencí seniorů, které účtují měsíč-
ní paušály. Poskytování služeb není 
pro nadaci lukrativní, považuje však 
za velmi důležité, aby zde lidé našli 
skutečně všechno, co potřebují.

Lékařskou službu zajišťuje v areálu 
Siloah denní klinika a lékaři praktiku-
jící v lékařském domě. V naléhavých 
případech mohou obyvatelé Lido-
parku přivolat pomoc zaměstnanců 
Siloah  pouhým zmáčknutím knoflí-
ku. Ošetřovatelské služby poskytuje 
agentura Spitex, která rovněž sídlí 
v areálu. Synergické efekty nevyplý-
vají pouze z existence zařízení nada-
ce Siloah a partnerů sídlících v areá-
lu, ale i z toho, že do sítě služeb jsou 
zapojeny i sousední sociální a zdra-
votnická zařízení v obci Gümlingen. 
S otevřením mateřské školky v areálu 
Siloah se do všedního dne nadace 
zapojili i zcela mladí lidé. Nadace tak 
plní své předsevzetí, že nechce být 
ghettem pro seniory, ale místem, kde 
se setkávají lidé různého věku a z růz-
ných sociálních skupin.              

Podle švýcarských pramenů 
zpracoval Ing. Vladimír Hanzl



Bezdrátový přivolávací 
signalizační systém ETERO

C H A R A K T E R I S T I K A :

• snadná a rychlá instalace

• jednoduchost z hlediska obsluhy a použití

• nižší fi nanční náklady v porovnání 

s drátovými systémy

Z Á K L A D N Í  J E D N OT K Y  S Y S T É M U :

• signalizační tabule s 36 nebo100 vysílači

• pagery – přenosné signalizační přijímače

• stacionární tlačítkové a tahové vysílače

• zesilovač

• dálkový ovladač ve 2 provedeních

Základem systému je signalizační tabule 
umístěna v místnostech ošetřujícího 
personálu. K signalizační tabuli se rádi-
ovou cestou přenášejí volání z vysílačů 
umístěných v blízkosti ošetřovaných osob. 
Příjem volání potvrzuje akustický a optic-
ký signál. Zařízení napájí zdroj nízkého 
napětí. Pagery umožňují příjem signálu 
v libovolném místě objektu.

Flipol, spol. s r.o. Kontaktní osoba: Provozovna
Erbenova 811 Ing. Naděžda Pušáková 731 504 584 Příborská 333
739 61 Třinec Jiří Slovioček 737 245 554 738 02 Frýdek Místek 

www.etero.cz
 





Krevní tlak pod dvojí kontrolou
 Vysoká přesnost díky technologii Duo Sensor

Přesné měření v ordinaci a také v domácím prostředí 
Nová technologie Duo Sensor je kombinací dvou profesionálních metod měření krevního 
tlaku: oscilometrické a Korotkovovy. Oscilometrický způsob je považován za méně přesný 
a nevhodný pro osoby s poruchami srdečního rytmu. Tato metoda je však vhodná pro osoby 
s velmi slabými ozvami pulzu, protože u nich nelze použít Korotkovovu metodu. Ta se však 
vyznačuje vysokou přesností měření tlaku a je možné ji použít také u pacientů s různými 
druhy poruch srdečního rytmu. Korotkovovu metodu proto běžně používáte při měření tlaku 
fonendoskopem.

Doporučte svým pacientům přístroj Tensoval® duo control 
pro spolehlivé měření tlaku a budete mít jejich tlak spolehlivě 
pod kontrolou.

Bezplatná telefonní
linka: 800 100 333

www.hartmann.cz

Dvojnásobně přesné měření díky 
zcela nové kombinaci Korotkovovy 

a oscilometrické metody měření

Spolehlivé měření pro osoby 
s poruchami srdečního rytmu

Klinicky ověřeno 
a doporučeno 
nezávislými institucemi:

BHS – Britská společnost 
pro hypertenzi 

ESH – Evropská společnost 
pro hypertenzi 

ANSI/AAMI – Sdružení pro 
zdokonalování lékařských 
přístrojů, USA

Profesionální přístroj s jednoduchým 
ovládáním nejen pro lékaře, ale také pacienty
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