
odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče

1
březen

2010

6 .  ročn í k
ISSN 

1801-8718

VZP kontra 
PZSS: 
Úhradové 
dodatky, nůž 
mezi lopatky

Jak jsem 
potkal 
revizory VZP 

HYDE 
PARK 
k návrhu 
novely 
zákona 
o sociálních 
službách 

Příloha: 

Ošetřovatelská 
a rehabilitační 
péče
– analýza

www.rezidencnipece.cz                              

odborný čtvrtletník pro manaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaageeeegeeegeeeeeeeeeeeggeegeeeeeegegggggegegegegeeeeeeegegggegegegeegeeeeeeegggggeeegeeeeeeeeggggggeeeeeeeegggggggggeeeegeeeeeeegeggggggggggeeeegeeeeeeeeeegggggggggggggeegegegegeeeegggeegeeeeegegegeegeeegegggggegeeeeeeeeegegggggggggggggggg memmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nt ústavů sociální péče

Marek 
Eben

o
umění
stárnout

2 – 3

8 – 12

1

Pohybová 
intervence  
v domovech 
pro seniory 

22 – 23

4 – 5





ÚVODNÍKStrana 1

ZAMYŠLENÍ NAD KVALITOU ŽIVOTA SENIORŮ 
V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH

Základní otázkou celého tématu je: „Co vlastně určuje 
kvalitu života?“ Odpověď může být různá nejenom na-
příč populací, ale i v rámci jedné věkové skupiny, kterou 
senioři jsou. Především zde záleží na tom, jaký život člo-
věk žil, a jakého naladění je.
Rezidenční zařízení by měla svým klientům nabízet ši-
rokou škálu možností aktivního využití času. Jedná se 
o aktivity, které rozvíjejí a především udržují jejich indivi-
duální schopnosti a zájmy. Mělo by se jednat o plnohod-
notnou službu, která je poskytována plně kvalifikovaný-
mi pracovníky pro tuto pracovní pozici. Je scestné, když 
je organizací určeno, že o aktivizační činnost se budou 
pouze starat pracovníci v přímé péči nebo zdravotnický 
personál. Tito pracov-
níci mají jinou náplň 
práce a do určité míry ji 
nelze zcela přesně na-
plánovat. K tomu, aby 
klienti byli dostatečně 
motivováni k účasti na 
volnočasových aktivi-
tách je třeba, aby byly 
pravidelné a měly svůj 
řád a systém. Jednotlivé aktivity musí být plánované s 
ohledem na všechny složky osobnosti (duševní, těles-
nou) a měly by uspokojovat různé zájmy klientů. Jsem 
přesvědčená, že v dobře koncipovaném programu si 
převážná část klientů najde to svoje. Někteří v  sobě  mo-
hou objevit netušené vlohy, nebo se začít zabývat něčím, 
po čem marně celý život toužili. Je na pracovnících zaří-
zení, aby jim nabízeli rozmanité možnosti. Přimlouvám 
se tedy za zřízení pozic instruktorů, kteří budou mít od-
povídající vzdělání zaměřené na seniory. 
Vzpomínám na příběh 90leté paní, která si celý život 
přála pohladit koně. Protože jako dítě žila ve městě, ne-
měla k tomu příležitost. V dospělém věku na svoje přání 
zapomněla, převálcovaly ji jiné životní starosti a událos-
ti. Nedlouho po tom, co se dostala do zařízení, ve kterém 
jsem pracovala, podnikli jsme výlet na blízký zeměděl-
ský statek. Paní si náhle vybavila svoji touhu. Ošetřova-
tel zvířat jí koníka podržel a klientka se s ním mohla po-
mazlit. Byla opravdu šťastná a v době, kdy již byla upou-
taná na lůžko, žila z této vzpomínky. Právě díky těmto 
pomíjivých chvílím je život krásný a získává svůj rozměr. 
Trochu smutný je příběh klienta, který trpěl diabetickou 
retinopatií a byl prakticky nevidomý. Vzhledem k nedo-
statku podnětů jej okolí považovalo na dementního. Při 
práci jsem zjistila, že jsou zachovány intelektuální funk-
ce a pán normálně píše a počítá. Měl z toho takovou ra-
dost, že když za ním přišla manželka, aby přepsal veške-
rý majetek na jejího syna, podepsal to.  Neuvědomil si, 
jak tímto podpisem poškodil děti z prvního manželství.
 V každém zařízení bude asi část klientů, kteří svoji kva-
litu života nepoměřují možnostmi, které ještě mají a mo-
hou využít, ale deficity, které život přinesl. Každý jsme 
jiný a jinak se vyrovnáváme s během času. Nicméně zku-
šenost mě naučila, že je jen málo klientů, kteří opravdu 
odmítají veškeré aktivity. Nicméně jsou mezi námi lidé, 
kteří se narodí a zemřou a jednoduše o nic neusilují, nic 
neplánují. Prostě jen tak žijí. A tak se chovají celý život. 
Proč by se ve chvíli, kdy se stávají uživatelem jakékoliv 
sociální služby měli změnit? Proč jim vytvářet individu-
ální plány, když oni si přejí jen tak žít a čekat co další 
den přinese? Zkuste se poptat lidí ve svém okolí, kteří 
nevyužívají žádnou sociální službu a jsou v seniorském 
věku, jaké jsou jejich plány a uvidíte, že i tady bude od-
pověď obtížná.

Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová
Domov na Zátiší Rakovník

poskytovatel sociálních služeb

Co tě loni nejvíc potěšilo 
a co nejvíc naštvalo....
 
Upřímně řečeno, těšil mě 
celý život. Byl to moc dobrý 
rok, spousta hezké práce, 
napsal jsem svou první mu-
ziku k seriálu, všichni jsme 
byli celkem zdraví, tak na 
co bych si mohl stěžovat? 
Říkám si, každý takový rok 
je dar, doufám, že budu 
stejně ochotně přijímat i ty 
horší roky. Pokud jde o to, 
co mne naštvalo, asi jako 
každého - politika. To je 
opravdu čtvrtá cenová sku-
pina.
 
Oslavil jsi 52. narozeni-
ny - jak vnímáš blížící se 
„stáří“?
Já to moc neřeším, ani ne-
mám čas to řešit. Žádný 
rozpuk už to teda není, ale 
zatím to jde. Co mně trochu 
zaráží je fakt, že se nějak 
nedostavuje ta slibovaná 
moudrost. Záda mě bolí, 
trombózu v lýtku taky mám 
a moudrost nikde. Kdybych 
byl aspoň o tolik moudřejší 

o kolik jsem tlustší, ale to 
ne, žádné duchovní špeky 
se mi zatím netvoří. Kdyby 
se mi podařilo zestárnout 
tak, jako mým prarodičům, 
to bych byl spokojený. Ti 
se dožili vysokého věku 
v úplné duševní svěžesti. 
Můj dědeček, který uměl vý-
borně německy, francouz-
sky, trochu rusky a výteč-
ně latinsky, dostal od táty 
k osmdesátinám velkou 
knihu o květinách. Děda byl 
vášnivý botanik a celý život 
vyráběl krásný herbář. Ale 
ta kniha byla v angličtině. 
Dědeček nelenil, zakoupil 
učebnici, založil si slovní-
ček a v osmdesáti se začal 
učit anglicky. O rok později 
už psal tátovi do Manches-
teru, kde táta tehdy učil, 
anglické dopisy. 
Babička nezůstávala poza-
du, ale zvolila jinou cestu, 
ta se k duševní svěžesti po-
ctivě promodlila. Zda budu 
takhle úspěšný, to fakt ne-
vím, ale možná by stačilo, 
kdybych - až budu starý - as-
poň neprudil.

Marek 
Eben 

o umění 
stárnout
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Marka Ebena znám od svých dvanácti let, kdy jsme 
spolu hráli v seriálu pro děti, takže si od té doby 
tykáme, a Marek byl tak hodný, že mi odpověděl 
na dvě otázky: 

Marek Eben 
je český herec, 
moderátor, 
hudební skla-
datel, písnič-
kář a zpěvák. 
S bratry 
Davidem 
a Kryštofem 
vystupuje 
ve skupině 
Bratři 
Ebenové.

Pohlaďte 
si svého 
koně

Lenka Pletková 
a Marek Eben, 

Kamarádi



Strana 2AKTUÁLNÍ TÉMA

Listina základních práv a svobod 
garantuje všem občanům právo na 
zdravotní péči. Nelze proto považovat 
za překvapující, že příslušné zákony 
ukládají zúčastněným subjektům 
povinnosti k naplnění tohoto práva. 
Jsou to především zdravotní pojiš-
ťovny, které mají povinnost zajistit 
zdravotní péči svým pojištěncům pro-
střednictvím smluvních zdravotnic-
kých zařízení. Tuto povinnost mají 
jmenovitě uloženu i registrující prak-
tičtí lékaři. Poněkud nesystémově 
pak byla obdobná povinnost uložena 
i pobytovým zařízením sociálních slu-
žeb (dále PZSS), aniž by byly vybaveny 
odpovídajícími nástroji k jejímu na-
plňování, nicméně novelou zákona 
č. 108/2006 Sb., byla tato povinnost 
zrušena (v srpnu 2009).

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách přinesl celou řadu průlomo-
vých změn do oblasti sociálních slu-
žeb. Jednou z nich pak bylo i řešení 
problematiky poskytování a úhrady 
zdravotní péče poskytované pojištěn-
cům umístěným v PZSS. Je třeba si 
uvědomit, že až s účinností tohoto zá-
kona došlo k narovnání situace, kdy 
v těchto zařízeních byla ošetřovatel-
ská a rehabilitační péče fakticky po-
skytována, ale bylo tak činěno bez 
odpovídajícího oprávnění a na účet 
poskytovatele sociálních služeb. 
S účinností tohoto zákona se sou-
časně veřejné zdravotní pojištění 
stalo legitimním zdrojem pro úhradu 
ošetřovatelské a rehabilitační péče 
poskytované pojištěncům v těchto 
zařízeních. Předpokladem pro využi-
tí této možnosti je splnění podmínky 
žádosti a naplnění odborné způsobi-
losti příslušných zaměstnanců PZSS. 
Jedná se však o možnost, kterou po-
bytové zařízení využít může, ale také 
nemusí. V druhém případě pak na-
stupuje povinnost příslušné zdravot-
ní pojišťovny zajistit péči o své pojiš-
těnce jinou formou.

Na rozdíl od ostatních „tradičních“ 
poskytovatelů zdravotní péče nejsou 
PZSS zdravotnickými zařízeními. Z to-
hoto faktu pak vyplývá zcela odlišný 
způsob dojednávání cen, výše úhrad 
a případných regulací. Zatímco pro 
zdravotnická zařízení je zákonem 
upraven institut dohodovacích říze-
ní, do kterého v případě nedohody 
vstupuje i Ministerstvo zdravotnictví, 
které následně upravuje režim úhrad 

Úhradové dodatky
nůž mezi lopatky

vyhláškou, pro PZSS je nezbytné indi-
viduální vyjednávání smluvních pod-
mínek úhrad za zdravotní péči. Legi-
timní variantou je samozřejmě zmoc-
nění zastřešující profesní organizace, 
která bude vyjednávat podmínky za 
členskou základnu na základě plné 
moci.

Počátkem roku 2010 obdržela většina 
PZSS „úhradové“ dodatky k zvláštní 
smlouvě. Pro mnohé byly překvapu-
jící, protože jejich obsah byl odlišný 
oproti předchozím letům a mnohým 
připadal značně složitý. Tou stěžejní 
odlišností byl návrh na zavedení re-
gulačních opatření, jejichž podstatou 
je omezení poskytovatele zdravotní 
péče v objemu a rozsahu jím posky-
tované zdravotní péče. Tedy princip, 
který je běžný již mnoho let u všech 
zdravotnických zařízení, která jsou 
ve smluvním vztahu se zdravotními 
pojišťovnami. Segment odbornosti 
913 je však segment zcela nový, dy-
namicky se rozvíjející, který se vyka-
zovat stále učí, protože byl jako ne-
plavec hozen do vody teprve v roce 
2007. Lze tedy zcela logicky očekávat 
dynamický vývoj ve vykazování po-
skytnuté zdravotní péče, který bude 
nepochybně ještě řadu let ovlivněn 
i dynamickým vývojem ve struktu-
ře klientely pobytových zařízení, ve 
smyslu postupně narůstající převahy 
náročných pacientů, a to právě pře-
devším v oblasti ošetřovatelské zdra-
votní péče. Proto se domnívám, že 
navržené úhradové podmínky na rok 
2010 jsou pro PZSS mimořádně nevý-
hodné. Jednak je nově navrhována 
zálohová platba s pololetním vyúčto-
váním, jejíž výše vychází ze skutečně 
vyúčtované péče v roce 2008. V tom-
to roce byly úhrady z již výše uvede-
ných důvodů významně nižší než 
v roce 2009. S ohledem na dosavadní 
i očekávanou dynamiku ve vykazová-
ní odbornosti 913 v roce 2010 se takto 
nastavená regulace ukazuje jako jed-
nostranně nevýhodná pro PZSS. Ob-
jem zdravotní péče vykázaný nad rá-
mec stanoveného limitu (který vychá-
zí ze skutečnosti roku 2008) by měl 
být, dle návrhu VZP, hrazen v hodnotě 
bodu 0,30 Kč oproti původní hodnotě 
bodu 0,90 Kč. Současné kalkulované 
osobní náklady ve zdravotních výko-
nech sester odbornosti 913 pro rok 
2010, stanovené „úhradovým“ dodat-
kem, odpovídají hrubé mzdě zdravot-
ních sester ve výši 14 784,-Kč při hod-

notě bodu 0,90 Kč. Pro případ uvažo-
vané degresivní sazby hodnoty bodu 
ve výši 0,30 Kč pak odpovídají hrubé 
mzdě 8 384,-Kč. To jsou hodnoty hlu-
boko pod vyhlášenou průměrnou 
hrubou mzdou všeobecné sestry v ČR 
a v případě degresivní hodnoty bodu 
dokonce pod hodnotou vyhlášené 
minimální mzdy. Předložený návrh 
„úhradového“ dodatku se proto jeví 
jako významně nevýhodný pro seg-
ment odbornosti 913.

Na předložený návrh je nezbytné vždy 
reagovat. Jedná se o výraz korektnos-
ti přístupu ke smluvnímu partnerovi, 
současně je nezbytné předložit, v pří-
padě nesouhlasu s návrhem, návrh 
vlastní a následně o obou návrzích 
jednat. Návrhem PZSS může být např. 
zachování dosavadních podmínek 
roku 2009 nebo i návrh v některém 
z parametrů dodatku odlišný. Jednou 
z variant je i podání informace o sku-
tečnosti, že vaše PZSS je v dalším jed-
nání o úhradách zastoupeno APSS. 

V návrzích „úhradových“ dodatků je 
uveden chybný odkaz na vyhlášku 
č. 471/2009 Sb., která upravuje úhra-
dy pro všechny segmenty smluvních 
zdravotnických zařízení. PZSS po-
skytující ošetřovatelskou zdravotní 
péči na základě zmocnění zákona 
č. 20/1966 Sb., v platném znění však 
nejsou smluvními zdravotnickými 
zařízeními a tato vyhláška úhrady 
v tomto segmentu neupravuje. 

Součástí protinávrhu by měla být sou-
časně i informace o tom, že do doby 
nové dohody o úhradě budete účto-
vat zdravotní péči v dosud dohodnu-
tém režimu předchozího „úhradové-
ho“ dodatku, protože právní stav věci 
neumožňuje postupovat jinak. Proto 
případy, kdy zdravotní pojišťovna 
odmítá přijmout příslušnou fakturu 
a dávky za poskytnutou zdravotní 
péči nebo nutí PZSS změnit fakturo-
vané částky, jsou nepochybně ojedi-
nělé excesy, na které je nutno reago-
vat zamítavě.

V situaci, kdy se PZSS rozhodne ukon-
čit zvláštní smlouvu se zdravotní po-
jišťovnou, je nezbytné postupovat 
v souladu se zvláštní smlouvou.

V Roudnici nad Labem dne 3. 3. 2010

MUDr. Libor Svět
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Citovaný článek najdete na: http://www.zdravky.cz/infoservis-vzp/archiv/co-je-za-potizemi-socialnich-zarizeni#SlideFrame_2

Velice mne zaujal článek „Co je za 
potížemi sociálních zařízení?“, kte-
rý vyšel ve Zdravotnických novinách 
č. 1/2010. Jelikož sama pracuji v so-
ciálních službách již bezmála šest-
náct let, vyzkoušela jsem si práci 
v přímé péči od povinností a práce 
sanitárky, sestry přes staniční sest-
ru až po vedoucí sociálního a zdra-
votního úseku. Dovolila bych si v ně-
kterých pasážích s autorem článku 
MUDr.  G. Vodičkou, ředitelem odbo-
ru smluvní agendy se zdravotnický-
mi zařízeními VZP ČR, polemizovat.

V roce 1994, kdy jsem nastupovala 
do tehdy ještě ústavu sociální péče, 
byli klienti do těchto zařízení umis-
ťováni na základě podané žádosti 
a rozhodnutí příslušného okresního 
úřadu. Klientům s různým stupněm 
mentálního postižení poskytovalo 
v té době péči osm sanitárek a osm 
zdravotních sester.

Uteklo několik let, začala jsem pra-
covat v domově důchodců jako sta-
niční sestra. Kapacita domova byla 
osmdesát klientů. Poměrně vysoká 
úmrtnost klientů byla způsobená 
hlavně tím, že k nám klienti přichá-
zeli ve velice špatném stavu. V tako-
vém prostředí jsou sestry potřebné 
z důvodu péče o klienty, kteří trpí 
polymorbiditou.

Po nástupu do funkce vrchní sestry 
v domově, kde bylo padesát klientů 
se středně těžkou, těžkou a hlubo-
kou mentální retardací, kteří trpěli 
přidruženými psychiatrickými cho-
robami, pracovalo zde pět zdra-
votních sester a dvanáct pracovnic 
v sociálních službách. Sestra si zde 
musí poradit naprosto s různorodý-
mi situacemi, nemá v domově stabil-
ně pracujícího lékaře, ten do těchto 
zařízení dojíždí 1x týdně, v dalších 
dnech podle potřeby. Klasická po-
hotovostní služba byla zrušena a 
rozhodování, zda volat či ne RZP je 
občas shakespearovská otázka.

Nemyslím si, že by tady všeobecné 
sestry byly zbytečné. 

Nebylo by totiž od věci, aby se někdo 
zamyslel nad tím, jaké spektrum kli-
entů žije v našich zařízeních.

Je dost dobře jasné, že nikdy nelze 
porovnávat práci sester v nemocni-
ci a práci sester v sociálních služ-
bách. Každá má svá specifika, své 
klady i zápory. Velice se mě dotýká, 
když slyším, jak jsou sestry pracující 
v zařízeních sociálních služeb dra-
hé. Sestry samy za existenci dvojích 

Likvidační paušál VZP
tabulek nemohou, nevymyslely si je 
a ani neschválily. Jsou pro zařízení 
nákladnou položkou, ale na druhou 
stranu se snaží svou práci odvádět 
kvalitně.

V Metodice Ministerstva práce a so-
ciálních věcí pro poskytování dotací 
ze státního rozpočtu pro rok 2009 je 
v bodě č. 24 přímo uvedeno: „Z po-
skytnuté dotace nelze hradit mzdo-
vé náklady zdravotnických pracov-
níků (např. zdravotních sester, léka-
řů) a zdravotnický materiál.“

Metodika Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR pro poskytování dota-
cí ze státního rozpočtu poskytovate-
lům sociálních služeb v oblasti pod-
pory poskytování sociálních služeb 
týkající se roku 2010, říká v bodě 13 
„Z poskytnuté dotace nelze hradit 
náklady na zdravotní péči poskyto-
vanou podle § 36 zákona o sociál-
ních službách. Tato péče je hrazena 
podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů.“

Nikde jsem se nedočetla, které čin-
nosti všeobecných sester by měly 
být hrazeny z dotace MPSV. Vždyť 
zákon o sociálních službách v § 36 
určuje rozsah a podmínky zabez-
pečení a hrazení zdravotní péče 
o osoby, kterým se poskytují poby-
tové služby v zařízeních sociálních 
služeb, dále říká, že ošetřovatelská 
a rehabilitační péče je těmto oso-
bám poskytována především pro-
střednictvím zaměstnanců zaříze-
ní, kteří mají odbornou způsobilost 
k výkonu zdravotnického povolání 
podle zvláštního právního předpi-
su a tím je zákon č. 96/2004 Sb., 
o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících s poskytová-
ním zdravotní péče a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povo-
láních), ve znění pozdějších předpisů.

Nevím také, kdy by se sestry podíle-
ly na přímé obslužné péči. V zaříze-
ní, které má několik desítek klientů, 
slouží většinou jedna všeobecná se-
stra. Aby mohla výkony vykazovat na 
zdravotní pojišťovnu, musí naplnit ča-
sovou dispozici výkonu. Nikde se ne-
hovoří o administrativě, která je spo-
jená s každým takovýmto výkonem. 

Od VZP jsme nedostali žádnou jas-
nou metodiku, která by vykazování 
ošetřovatelské a rehabilitační péče 
v sociálních službách pomohla na-
startovat. Učily jsme se jedna od 
druhé. Konkrétní odpovědi odbor-
níků jsme se nedočkaly. Postupem 
času se každá z nás systém vyka-
zování nějakým způsobem naučila, 
a je zcela logické, že se na vzestupu 
nákladů za ošetřovatelskou a reha-
bilitační péči podílí především zhor-
šující se stav klientů, kterým posky-
tujeme sociální služby.

Jako likvidační pro sestry v zaříze-
ních poskytujících sociální služby 
považuji nastavení paušálu, který 
vychází z vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných bodů v refe-
renčním období, tj. roce 2008.

Tak jenom doufám, že nám všem, 
kteří pracujeme v sociálních služ-
bách, dlouho vydrží naše nadšení 
a někdy docházející optimismus.                  

Lenka Hasnedlová
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KRATIČKÉ PŘEDSTAVENÍ

Jsme nestátní nezisková organiza-
ce (naším zřizovatelem je Českomo-
ravská provincie Kongregace sester 
premonstrátek ze Svatého Kopečku), 
domov pro seniory. Poskytujeme so-
ciální služby a doposud i ošetřova-
telskou péči 33 seniorům. Patříme 
kapacitně mezi nejmenší domovy 
v republice. Zaměstnáváme 19 za-
městnanců, včetně ředitele. V přímé 
péči máme 11 zaměstnanců, z toho 
jsou 3 zdravotní sestry. Počátky naší 
činnosti sahají až k třicátým letům 
minulého století, avšak po době fa-
šismu a komunismu byla obnovena 
činnost Domova až v roce 1994.

Na úvod musím konstatovat, že pat-
řím mezi ty ředitele, kteří si myslí, že 
práce, která není zaplacena, je prací 
otrockou. Zároveň ani neplánuji pře-
vzít náklady za to, co ze zákona musí 
zajistit VZP (a to zcela pochopitelně, 
protože vybrané zdravotní pojištění 
nejde na účet náš, ale VZP). Ctím plat-
né zákony, a proto se u nás v Domově 
nedotkne léků pro klienty nikdo jiný, 
kromě klienta samého nebo zdravot-
ní sestry, a to teprve na základě ordi-
nace lékaře. Zároveň těchto mantine-
lů nezneužíváme. Z celkových 33 kli-
entů vykazujeme nyní cca 17 klientů, 
kteří nejsou schopni samostatného 
podání léku.       

VÝVOJ

Náš vztah s VZP se začíná někdy na 
podzim roku 2007. Před tímto rokem, 
resp. před přijetím zákona o sociál-
ních službách, jsme pochopitelně po-
skytovali ošetřovatelskou péči, nebyli 
jsme však zaregistrováni jako nestátní 
zdravotnické zařízení, resp. ani jsme 
se o to nepokoušeli a VZP tedy za ošet-
řovatelskou péči nic platit nemusela, 
ač by měla.

Se změnou zákona přišlo mnoho 
změn. V oblasti poskytování ošet-
řovatelské péče jsme tzv. zvláštní 
smlouvu podepsali s VZP až ke kon-
ci roku 2007. Za celý rok jsme vyúč-
tovali na pojišťovnu cca 20 000 Kč. 
O rok později to bylo již více, a to cca 
100 000 Kč. Vybavuji si, že po celou 
dobu nebylo naprosto zřejmé (bohu-

Jak jsem potkal 
revizory VZP
aneb příběh ředitele Domova na cestě při poskytování ošetřovatelské péče

žel to není zřejmé ani dnes, a to na 
některých důležitých postech), zdali 
podávání léků je zdravotní nebo soci-
ální služba, a především kde je mezi 
tímto hranice. Zdali pouze polykací 
syndrom a jeho poškození je jediná 
možnost, kdy tento úkol nesmí uči-
nit nikdo jiný než zdravotní sestra po 
předchozí ordinaci lékaře, nebo sem 
mohou patřit také klienti například 
s demencí apod. Tyto a další nejas-
nosti nás brzdily a dodnes brzdí. 
I když dnes to začínám hodnotit tak, 
že všechno zlé bylo 
pro něco dobré. Ne-
svazuje mne nijak zá-
vratná finanční část-
ka, kterou jsme ZP 
vykázali, a o kterou 
bych se v dnešní situ-
aci strachoval.

Zlomový byl pro nás 
rok 2009, kdy jsme 
nejen úspěšně absol-
vovali inspekci kva-
lity sociálních služeb, ale také u nás 
proběhla první revizní kontrola na 1 Q 
roku 2009. Za celý rok 2009 jsme vy-
kázali již cca 800 000 Kč. Pokud bude 
skladba klientů taková, jak trendy 
ukazují, a bude plná obsazenost, pak 
výkonnost za celý rok 2008 vykážeme 
za jeden jediný měsíc roku 2010. 

V tomto místě musím poděkovat 
MUDr. L. Světovi, po jehož školení u 
nás v Domově jsme se naučili správně 
postupovat při poskytování ošetřova-
telské péče, správně vést dokumenta-
ci, dokonce jsme zvýšili stav zdravot-
ních sester z 2 na současné 3 a přes 
tento malý počet dokážeme pokrýt 
vše potřebné – i noční podávání léků.

Nyní, v roce 2010 se revize opakuje, za 
totéž období, avšak naprosto v jiném 
duchu. Dodatek, který přišel a kte-
rý chtěl svázat výkonnost roku 2010 
s rokem 2008 (pro nás tedy pouze 
necelých 8000 za měsíc) jsme nepo-
depsali, protože se na nás ze zákona 
nevztahuje a protože je pro nás smr-
tící. Zároveň jsme vyzvali VZP, aby nás 
informovali o tom, jak zajistí ošetřova-
telskou péči svým pojištěncům, pokud 
bychom my vypověděli zvláštní smlou-
vu. Neexistuje totiž žádný jiný zdroj, 
který by pokryl náklady na zdravotní 

sestru v sociálních službách. A mít 
zdravotní sestru jako pracovnici v so-
ciálních službách je neefektivní naklá-
dání finančních prostředků. Ani dotaci 
z MPSV ani příspěvek na péči nemohu 
použít na poskytování ošetřovatelské 
péče. Ale to jistě všichni dobře vědí 
a tyto základní zásady dodržují.  

Při zpětném ohlédnutí si neodpustím 
ještě jednu pochvalu a ocenění. Doslo-
va neocenitelný je vklad naší profesní 
asociace – APSS ČR. I ona prošla svým 

vývojem, naštěstí ne-
činila mnoho chyb 
a z těch mála, kte-
ré učinila, se velice 
rychle poučila a ne-
opakovala je. Velice 
oceňuji především 
dobře promyšlený 
tlak na naše smluvní 
partnery (MPSV, VZP 
ad.), vnitřní dyna-
mický a smysluplný 
rozvoj, koordinaci 

postupu svých členů a jejich vynikají-
cí informování o důležitých jednáních 
a jejich výsledcích. Lépe se člověku 
„dýchá“, pokud ví, že není sám a vždy 
se může na někoho obrátit, vždy mu 
někdo poradí a pomůže.  

PRVNÍ REVIZE

První revize nás docela překvapila. 
Přišla poměrně brzy po úspěšné IQSS, 
takže jsme si tuto radost ani dlouho 
neužili. Byla v ní hodně cítit naštva-
nost VZP na navýšení ošetřovatelské 
intervence. Z naší strany této revizi na-
štěstí předcházela supervize již zmi-
ňovaného MUDr. L. Světa, která nás, 
dnes musím říci, zachránila. Z našich 
17 klientů, které jsme vykazovali VZP, 
stihli nahlédnout do dokumentace 
pouze 7 z nich. Paušálně se škrtalo 
podávání léků. Cením si ještě dnes, 
že z pohledu VZP nebylo shledáno na 
dokumentaci v odbornosti 913 žádné 
pochybení. 

Dnes již vidím, že jsme udělali řadu 
chyb. Jednak jsme vše nachystali re-
vizi na stůl, dále jsme jim nachystali 
i dokumentaci lékaře, která nám ale 
vůbec nepatří a nakládat s ní nesmí-
me. Nicméně, jistý pocit servilnosti 
vůči kontrolorům byl, o hodně větší 

Chtěl jsem všechny po-
vzbudit, aby se nedali 

lehce opít rohlíkem a aby 
si také budovali pozici, 
kdy budeme opravdoví 
partneři, nikoliv patolí-
zalsky podlézat a stejně 

vycházet z revizí jako 
spráskaní psi.
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než při IQSS. A přestože měli veškerý 
komfort a náš Domov nesl velkou část 
nákladů na revizi a ve všem jsme jim 
vyhověli, tak nedodrželi vůbec nic, na 
čem jsme se dohodli. Slíbili totiž, že 
u těch klientů, kde máme soudní zna-
lecké posudky, že je klient neorientují-
cí se prostorem, časem ani osobou, ne-
budou škrtat nic. O co větší bylo naše 
udivení, když v Revizní zprávě nám 
vyškrtali naprosto celý 1Q roku 2009. 
Pro nás to znamenalo 162 000 Kč, 
což vůbec nejsou malé peníze.

Naštěstí jsme se nezalekli, nenechali 
jsme to být (oproti mnoha domovům 
příspěvkovým, kde si řekli, však co, jde 
o veřejné peníze, které když nedosta-
neme od VZP, tak je nám musí dát zři-
zovatel – rozuměj krajský úřad) a bojo-
vali jsme až do úspěšného konce. Opět 
MUDr. L. Svět nám pomohl při sepsání 
perfektních námitek, které však byly 
v plném rozsahu zamítnuty. V posled-
ku jsme díky také JUDr. E. Kaplanovi a 
JUDr. P. Haluzovi vyzvali VZP ke smírčí-
mu řízení, kde jsme docílili navrácení 
celé částky zpět. Nelze totiž vyškrtat 
„rodné číslo“ – jak VZP říká, aniž je pro-
hlédnuta dokumentace pojištěnce.

Měl jsem z toho, a pořád mám, pocit, 
že VZP nejde o člověka, o pojištěnce, 
ani o to „rodné číslo“, nejde jim o kva-
litu života a bezpečí jejich pojištěnců. 
Jde jim o to, jak a na kom co nejvíce 
ušetřit. Neustálé neodborné vyjadřo-
vání stylu „vy se nesmíte starat o lidi, 
kteří si nemohou podávat léky sami“, 
nebo „podání léku je sociální pomoc 
a je hrazena z bezmocnosti“, „pro nás 
je péče v LDN stejně nákladná jako 
u vás – jinými slovy, je nám jedno, kde 
rodné číslo bude“ apod. raději ani ne-
vnímám, ale vždy mě napumpují veli-
kou zlobou a znechucením. 

I v této oblasti jsme tedy nakonec sla-
vili úspěch. Ač se to celé natáhlo až do 
konce listopadu roku 2009.

DRUHÁ REVIZE

Po prvním úspěchu nám bylo jasné, že 
se dalším revizím nevyhneme, nicmé-
ně jsme doufali, že se k nám i k jejich 
vlastním pojištěncům revizoři budou 
chovat již jako k lidem. Mýlili jsme 
se. Suverénně nastoupili na dopředu 
ohlášenou revizi. Hned začali, že tu 
budou celý den kopírovat dokumen-
taci. Dlouho jsem se připravoval na 
tento okamžik.

Poprosil jsem všechny, aby se mi pro-
kázali pověřením od VZP. Oba lékaři 
tak učinili, zdravotní sestra však pově-
ření neměla. Přes výhrady, že to nikdo 
nikdy nechtěl, jsem tuto osobu slušně 
vykázal, protože bych porušoval další 
zákony, minimálně zákon o ochraně 
osobních a citlivých údajů. Již toto 

bylo vnímáno jako něco nepatřičné-
ho. Řekl jsem, že je to stejné, jako bych 
na revizi poslal do nějaké nemocni-
ce moji zdravotní sestřičku a že je to 
vlastně chyba ústředí, že žádné pově-
ření nevydalo. (Odpoledne již přišla 
s tímto pověřením.)

Dále jsem revizi sdělil, že jim na zákla-
dě § 42, zákona 48/1997 Sb. o veřej-
ném zdravotním pojištění, poskytnu 
nezbytnou součinnost, avšak revize 
nesmí narušit léčebný proces. A pro-
tože mám vždy pouze jednu zdravot-
ní sestru ve směně a celkový podstav 
v přímé péči, bude se revize odehrá-
vat pouze hodinu dopoledne a hodi-
nu odpoledne. No, to už vůbec revizoři 
nepochopili. Za řevu, že jsou jako ber-
ňák a že nám to mo-
hou nařídit, se s tímto 
vyjádřením nakonec 
smířili. 

Také si přivezli ko-
pírku a svoje papíry. 
Nicméně elektrický 
proud brali od nás. A 
protože jak v zákoně, 
tak ve zvláštní smlou-
vě je, že veškeré ná-
klady jdou za VZP, 
budu po nich vyžado-
vat zaplacení 4 hodin 
provozu kopírovací-
ho stroje. Když jsem 
viděl, jaké zmatky 
provází kopírování 
první dokumentace, 
sdělil jsem jim, že 
zdravotní sestra bude 
do této místnosti nosit pouze jednu 
dokumentaci v odbornosti 913 (ORP 
a sesterskou dokumentaci) a předá-
vat jim pouze jeden papír po druhém. 
O lékařské dokumentaci jsem se vů-
bec odmítl bavit, ta nám nepatří. 

Protože museli přijít ještě druhý den, 
v pondělí, byli jsme celý víkend jak 
na trní. V pondělí respektovali vše, 
co jsme si dohodli v pátek. Kopírovat 
se již naučili, tak jim to šlo pěkně od 
ruky. Až do doby, kdy po mně chtěli 
rozpis služeb na revidované období. 
To jsem jim opět srdnatě sdělil, že na 
toto nemají ze zákona právo, protože 
to není součástí zdravotní dokumen-
tace. I zde bylo patrné, že na toto ne-
jsou zvyklí. Mohl bych vyjmenovat ješ-
tě plno dalších mírných nejasností a 
střetů. Nicméně, po poučení se z první 
revize, kdy jsme dospěli „za dobrotu 
na žebrotu“, tak jsme nyní bojovali se 
ctí. Revize totiž není naším nadříze-
ným orgánem, ale protože jsme part-
neři a my VZP umožňujeme dostát 
svým právním závazkům, musíme se 
v rámci zákonných možností dohod-
nout a vycházet spolu se ctí.      

Vždy jsme připraveni představit na-

šim klientům, pojištěncům VZP, jejich 
revizory. Vždy jsme také připraveni 
dokumentovat našimi standardy, jak 
probíhá poskytování ošetřovatelské 
péče „lege artis“ u nás.   

Nyní jsme v období, kdy očekáváme 
výsledek – revizní zprávu, která však 
hůře než minule dopadnout nemůže. 
Chtěl jsem všechny povzbudit, aby 
se nedali lehce opít rohlíkem a aby 
si také budovali pozici, kdy budeme 
opravdoví partneři, nikoliv patolí-
zalsky podlézat a stejně vycházet z re-
vizí jako spráskaní psi.

V této chvíli jsem pevně odhodlán do-
máhat se našich práv všemi dostupný-
mi prostředky. V neposlední řadě jsem 

připraven vypovědět zvláštní smlouvu 
a nechat čistě na VZP, jak se o pojiš-
těnce postarají. Vím, že jsme suverén-
ně nejlevnější alternativa na „trhu“. 
Jen bych zrušil post „zdravotní sestra“ 
a nikdo by se léků ani nedotkl. V pří-
padě nutnosti bychom volali 155. Kdo 
ví, jak by to vše skončilo? Určitě bych 
o tom informoval sdělovací prostřed-
ky, ombudsmana, krajský úřad, zřizo-
vatele apod. Jen mě mrzí, když vidím, 
na co vše VZP prostředky najde, co vše 
proplatí, kde všude jim lítají peníze 
doslova oknem a zároveň, aby tady 
člověk ve prospěch lidí ze sebe dělal 
„zlého a problémového“ ředitele. 

KONEC – CO DÁL?

Osobně se domnívám, a sestry by to 
podepsaly také, že tento systém, kdy 
se vše musí složitě vykazovat, doku-
mentovat, je velice časově i psychicky 
náročný. Pro všechny strany by bylo 
jednodušší, pokud by systém byl pau-
šální. Avšak jak tento systém nastavit, 
o tom se povede asi ještě dlouhá a ná-
ročná diskuze. 

Mgr. Jan Výborný
ředitel Domova blahoslavené Bronislavy
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V poslední době jsme svědky sílícího 
tlaku zdravotních pojišťoven (zejména 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR) 
na poskytovatele sociálních služeb. 
Tento tlak se manifestuje zejména 
zvýšenou aktivitou a razancí zdravot-
ních pojišťoven při kontrolách posky-
tování a vykazování zdravotní péče, 
tlakem na uzavírání dodatků (ceno-
vých či jiných) ke zvláštním smlouvám 
o poskytování a hrazení zdravotní 
péče a dalšími aktivitami, jež směřují 
k oslabení pozice poskytovatelů soci-
álních služeb. 

Při úvahách o možnostech jednání se 
zdravotními pojišťovnami je nutno vy-
cházet z těchto základních zásad: 

1) rovnoprávné postavení účastní-
ků smlouvy

Rovnoprávné postavení obou účastní-
ků je garantováno zákonem a  zvlášt-
ní smlouvou o poskytování a hrazení 
zdravotní péče. Jakákoliv dohoda 
musí být akceptována oběma strana-
mi. Nelze přijmout diktát zdravotních 
pojišťoven. I ten nejmenší poskytova-
tel je rovnoprávným partnerem zdra-
votní pojišťovny, musí si to uvědomit 
a jednat podle toho. 

2) nutnost dodržovat smlouvu 
včetně jejích dodatků (zásada 
„pacta sunt servanta“)

Tato zásada platí obecně a nikoliv 
jen mezi pojišťovnami a poskyto-
vateli sociálních služeb. Jestliže 
ale poskytovatel sociálních služeb 
dodatek či jiné ujednání podepíše, 
musí je dodržovat. Nepomůže argu-
mentace typu, já nevěděl, já tomu 
nerozuměl, já to myslel jinak atd. 
Proto je nutné před každým podpi-
sem dodatku či jiného ujednání ná-
vrh posoudit, poradit se event. infor-
movat asociaci atd. Podpis má pak 
nevratné účinky.

3) metodika zdravotních pojišťo-
ven není závazná

Metodika zdravotních pojišťoven je 
pro poskytovatele závazná jen tehdy, 
jestliže se např. ve smlouvě na ak-
ceptaci takové metodiky dohodnou 
nebo jestliže to určí obecně závazný 
právní předpis. Takovou metodikou, 
k jejímuž dodržování se poskytovatel 
smluvně zavazuje, je např. „metodika 
pro pořizování a předávání dokladů 
VZP ČR“. 

Souboj Davida s Goliášem 
není předem prohrán
Několik poznámek ke vztahům zdravotních pojišťoven a poskytovatelů sociálních služeb

4) společný postup poskytovatelů 
sociálních služeb

Většina návrhů dodatků či jiných ujed-
nání se týká všech poskytovatelů so-
ciálních služeb. Je proto nutné, aby 
poskytovatelé využili platformy Aso-
ciace poskytovatelů sociálních služeb 
ke společnému stanovisku a postupu 
při řešení možných problémů. Jsou-li 
dodatky a jiná ujednání uplatňována 
plošně, pak je třeba se proti postavit 
hromadně. Tím, kdo takové společné 
stanovisko či postup zprostředkuje, by 
měla být právě asociace. Nejednotný 
postoj poskytovatelů pak může vést 
k rozložení koalice odporu a izolova-
ná ohniska odporu pak mohou být 
zdravotními pojišťovnami bez problé-
mů pacifikována.

Uvedené zásady mohou pomoci po-
skytovatelům sociálních služeb v rovi-
ně obecné při jednáních o společných 
problémech. V případě kontrol, námi-
tek, smírčího řízení či soudního řízení 
však zůstává poskytovatel osamocen. 
Může samozřejmě svůj postup konzul-
tovat s asociací či jinými poskytovate-
li, ale v zásadě  si musí poradit sám. 
Z toho důvodu by bylo dobré, aby po-
skytovatelé měli alespoň rámcovou 
informaci, jak  v takovém případě po-
stupovat. 

KONTROLA A JEJÍ PRŮBĚH 

Nejčastějším způsobem kontaktu 
mezi poskytovateli a zdravotními po-
jišťovnami je kontro-
la (srov. § 42 a násl. 
zák. č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním 
pojištění (v platném 
znění). Zdravotní po-
jišťovny kontrolují vy-
užívání a poskytování 
zdravotní péče hra-
zené ze zdravotního 
pojištění v jejím ob-
jemu a kvalitě včetně dodržování cen 
u smluvních zdravotnických zařízení 
a pojištěnců. V případě poskytovatelů 
se zaměřuje kontrola revizních lékařů 
a dalších odborných pracovníků ze-
jména na to, zda:

- poskytnutá péče odpovídá péči vy-
účtované zdravotní pojišťovně

- byly vyúčtovány pouze ty výkony, 
léčivé přípravky a prostředky zdra-
votnické techniky, které je zdravot-

ní pojišťovna 
povinna hradit

- rozsah a druh 
zdravotní péče 
odpovídá zdra-
votnímu stavu 
pojištěnce.

Pokud pak kont-
rola prokáže neo-
právněnost nebo 
nesprávnost vyúč-
tování zdravotní péče, zdravotní pojiš-
ťovna takovou péči nehradí. 

V případě kontroly je zpravidla na mís-
tě vypracován záznam s uvedením 
nejdůležitějších zjištění a se stano-
viskem oprávněného zástupce zdra-
votnického zařízení (srov. část druhá,  
čl. 5 odst. 5 vyhl. č. 290/2006 Sb., 
o rámcových smlouvách). V čl. 5 
odst. 6 cit. vyhl. je pak stanoveno, 
že pojišťovna zpracuje a předá re-
vizní zprávu se závěry kontroly do 
15 kalendářních dnů po skončení 
kontroly. Vůči závěrům kontroly pak 
poskytovatel je oprávněn do 15 ka-
lendářních dnů od převzetí revizní 
zprávy podat námitky. Pojišťovna je 
pak povinna do 30 dnů sdělit k ná-
mitkám své stanovisko. Podání ná-
mitek nemá odkladný účinek. 

Dalším krokem k narovnání mezi po-
jišťovnou a poskytovatelem je smírčí 
řízení (viz čl. 10 cit. vyhl.) Jednání by 
se mělo uskutečnit zpravidla do 14 

dnů od výzvy smluv-
ní strany. Z jednání 
smírčího řízení se po-
řizuje zápis. 

Nedojde-li ani při 
smírčím řízení ke 
smíru a dohodě obou 
stran, nezbývá než se 
potom obrátit s žalo-
bou na soud. Připo-

mínáme, že jediný soud je oprávněn 
vykládat právo (stanoviska pojišťovny, 
ministerstva či jiných orgánů jsou sice 
zajímavá, ale nemají potřebnou zá-
vaznost). 

S ohledem na výše uvedené lze pro-
ces následující po kontrole rozdělit do 
těchto fází:
a) námitkové řízení
b) smírčí řízení
c) soudní řízení

Nelze přijmout diktát 
zdravotních pojišťoven. 

I ten nejmenší poskytova-
tel je rovnoprávným part-
nerem zdravotní pojišťov-

ny, musí si to uvědomit 
a jednat podle toho. 

JUDr. Petr 
Haluza



 
Strana 7 NÁZORY, DISKUZE

Pro každou z těchto fází je třeba 
shromáždit podklady. Nejmarkant-
nější vyvstává potřeba opatřit si 
listiny či jiné důkazní prostředky 
v soudním řízení. Proto není možné 
žádnou výše zmíněnou etapu  pod-
cenit. 

PŘIPRAVA NA SPOR 

Pozornost je třeba věnovat již samot-
nému zahájení kontroly. Pojišťovna 
by měla takovou kontrolu nejlépe 
avizovat dopředu písemně. Kontrol-
ní skupina by měla nejdříve navštívit 
ředitele zařízení, předložit příkaz ke 
kontrole, z něho by byl patrný roz-
sah a zaměření kontroly, představit 
členy kontrolní skupiny, kteří by se 
měli legitimovat nebo vykázat pl-
nou mocí a po dohodě s ředitelem 
pak za účasti určených pracovníků 
zahájit kontrolu. Pokud kontrolní 
skupina sepíše na místě záznam 
a vytkne nedostatky, je třeba na-
psat naše stanovisko k vytčeným 
nedostatkům (stanovisko by mělo 
být jasné, určité a srozumitelné, tzn. 
dlouze nevysvětlovat, ale odmítnout 
závěr a stručně sdělit, proč ho nepři-
jímáme). To bude klást velké nároky 
na personál, neboť na skutečnosti 
uvedené v záznamu je třeba reago-
vat hned.

V případě revizní zprávy je pak 15 ka-
lendářních dní na sepsání námitek. 
Ty již mohou být kvalifikovanější 
a údernější. Je notorietou, že zdra-
votní pojišťovny námitkám téměř 
nikdy nevyhoví. Je proto dobré se 
již připravovat na smírčí řízení. Cit. 
vyhl. požaduje, aby byl přesně a do-
statečně podrobně vymezen spor. 
V průběhu vlastního rozhodčího ří-
zení je nutné sledovat protokolaci 
a trvat na zapsání pro nás rozhod-
ných skutečností. Je třeba si uvědo-
mit, že námitkami a protokolem ze 
smírčího řízení si již připravujeme 
podmínky pro případnou žalobu 
k soudu.

DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY 

Jak jsme naznačili v úvodu, zřejmě 
nejčastějšími spory budou z věcné-
ho hlediska spory o vykázanou a 
pojišťovnou neuznanou a často str-
ženou úhradu za poskytnutou zdra-
votní péči. Pro takový spor potřebu-
jeme tyto důkazní prostředky: 

1. zřizovací listinu (výpis z obchod-
ního rejstříku)

2. záznam s uvedeným zjištěním a 
stanoviskem poskytovatele

3. revizní zprávu
4. písemné námitky proti revizní 

zprávě
5. stanovisko pojišťovny k námit-

kám

6. návrh na svolání smírčího řízení
7. protokol ze smírčího řízení s při-

jatými  závěry

Pokud jde např. o zdravotnickou do-
kumentaci, pak tuto nelze předklá-
dat soudu an block. Zacházení s ní 
je velmi přísně upraveno s ohledem 
na ochranu osobních údajů, důstoj-
nosti a cti pacienta. Paradoxně ani 
soudci nepřísluší nahlížet do zdra-
votnické dokumentace (musí volit 
cestu znaleckého posudku). V praxi 
se pak ale na toto příliš ohled nebe-
re. Vlastní zpracování žaloby a za-
stupování před soudem je vhodné 
vždy svěřit odborníkovi, nejlépe ad-
vokátovi se zkušenostmi z takových 
řízení. Je třeba si uvědomit, spory 
ze zdravotního, ale i jakéhokoliv ji-
ného pojištění nemají soudci rádi. 
Nerozumí mu. Když soudce něco 
neví nebo něčemu až tak dobře ne-
rozumí, ustanoví ve věci znalce. I to 
je možné v takovém řízení očekávat. 

PODÁNÍ ŽALOBY 

Vzor žaloby v tuto chvíli nemá smysl 
předkládat, neboť ta má strukturu 
naprosto stejnou jako jakákoliv jiná 
žaloba. Po obsahové stránce je pak 
nutné v žalobě vyvrátit tvrzení zdra-
votní pojišťovny, která mohou být 
často nepravdivá, mylná nebo ne-
přesná a často i v rozporu s obecně 
závaznými právní-
mi předpisy. Často 
nastává situace, 
kdy zdravotní po-
jišťovna činí závěry 
na základě svých 
metodik, což u 
soudu obvykle neu-
spěje, pokud druhý 
účastník v nějakém 
dodatku či jiném 
ujednání takovou 
metodiku neakcep-
toval. Vlastní spor 
se pak vede vždy 
o konkrétní část-
ku, kterou obvykle 
zdravotní pojišťov-
na předtím strhla.

Obecně lze říci, že 
spory se zdravotní 
pojišťovnou býva-
jí zdlouhavé, když 
hlavním důvodem 
je často skuteč-
nost, že pojišťovna 
jako veřejnoprávní 
instituce využívá 
všechny dostupné 
opravné prostřed-
ky (zkrátka bojuje 
až do hořkého kon-
ce).  Současně je 
nutno uvést, že vět-
šinu významných 

sporů (o kontraktační povinnost, 
causa plenkové kalhotky, nutná 
a neodkladná péče atd.) pojišťovna 
prohrála. Jakkoliv tedy jde o souboj 
Davida s Goliášem, tak ten není pře-
dem prohrán. 

Významným momentem je pak 
„hromadnost“ žalob. Pokud totiž ke 
spornému problému napadne více 
žalob, pak to je cesta, jak dovést 
pojišťovnu k jednacímu stolu. Stačí 
první pozitivní rozsudek a pojišťov-
na začne vyjednávat, ač třeba do té 
doby trvala neústupně na svém. Po-
kud asociace poskytne potřebnou 
odbornou podporu jednotlivým po-
skytovatelům, pak tyto spory mají 
velkou naději na úspěch.

Nezanedbatelný je také přínos fi-
nanční, neboť chybějící finanční 
prostředky ze zdrojů zdravotního 
pojištění musí např. zřizovatel do-
tovat ze svého. Dále připomínám, 
že pojišťovna respektuje soupeře a 
pokud někdo ve sporu uspěje, již se 
vůči němu chová daleko přijatelněji. 

Ze všech těchto důvodů je třeba, na-
stane-li taková situace, zvažovat po-
dání žaloby. Ostatně i poskytovatel 
musí ke svým příjmům přistupovat 
s péčí dobrého hospodáře.

JUDr. Petr Haluza

Portál, s. r. o., tel.: 283 028 203, e-mail: obchod@portal.cz
Knihkupectví Portál:  Jind�išská 30, Praha 1  � Klapkova 2, Praha 8 
� Dominikánské nám. 8, Brno � Prokopova 19, Plze� 

www.portal.cz

H. Jane�ková, M. Vacková

REMINISCENCE
Využi�  vzpomínek 
p�i práci se seniory

Jako reminiscen�ní terapie je ozna �o-
ván rozhovor terapeuta se starším 
�lo v�kem (nebo skupinou senior�) 
o je ho dosavadním život�, d�ív�j-
ších ak � vitách, prožitých událostech 
a zkušenostech. Autorky popisují 
zá kladní reminiscen�ní techniky – 
vzpomínání ve skupin�, vzpomínko-
vé boxy, knihy života, reminiscen�ní 
divadlo. Upozor�ují na význam vzpo-
mínkových podn�t� a volby témat 
vzpomínání, analyzují r�zné p�ístu-
py v práci s reminiscencí, zabývají 
se významem osobnos�  �lov�ka ve 
vztahu ke vzpomínání. 

brož., 152 s., 285 K�

www.facebook.com/nakladatelstvi.portal

20 let
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Vše začalo tím, že MPSV v návrhu své 
kapitoly státního rozpočtu dosáhlo 
požadovaných úspor tím, že zredu-
kovalo své dotace PZSS zřizovaných 
kraji na úroveň 45 % roku 2009. Ten-
tokrát už jihomoravský hejtman Ha-
šek nemohl tvrdit, že jde o „modrou 
pomstu za vítězství sociální demo-
kracie v krajích“ jako na jaře r. 2009. 
Neboť v čele ministerstva nebyl ni-
kdo modrý, ale ministr delegovaný 
oranžovými. MPSV totiž patří mezi 
ministerstva, kde se mění pouze mi-
nistři, případně jejich nejbližší per-
sonál. Styl a filozofie výkonu úřední 
činnosti se nehne ani o píď. Zazna-
menejme ještě, že sociální demokrat 
Martin Profant tento čin ministerstva 
označil za děsivě neodpovědný. Jak 
naši čtenáři vědí, následoval veliký 
rozruch, na jehož konci stálo rozhod-
nutí poslanecké sněmovny navýšit 
prostředky na dofinancování provo-
zu PZSS a dalších institucí sociální 
péče o 3,8 mld. Kč.

MPSV ovšem svým přístupem řadu 
poslanců pěkně rozezlilo. Důsled-
kem rozezlení je i další pasáž v usne-
sení poslanecké sněmovny č. 1518 
z 9. prosince 2009. Krajská zastu-
pitelstva byla vyzvána, aby zvýši-
la objem dotací na sociální služby 
z krajských prostředků na úroveň 
před přijetím zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách. Vláda byla vy-
zvána k předložení změny zákona 

o sociálních službách, která umožní 
efektivní financování těchto služeb.

MPSV pilně pracuje a tak už tu máme 
návrh tezí novely zákona. Vůbec nepo-
chybuji o tom, že ministerští úředníci 
znají různé varianty řešení zapeklité-
ho problému efektivnosti. Je však pa-
trné, že existují určitá tabu, jimž je tře-
ba se vyhnout a přístupy, kolem nichž 
se musí  našlapovat velmi opatrně. 

Teze jsou psány „zaumným“ úředním 
jazykem, kterému obyčejný člověk 
moc nerozumí. Specifické použití 
jazyka ostatně vždy sloužilo k tomu, 
aby se zastřel skutečný stav či k tomu, 
aby se věci nenazývaly pravými jmé-
ny. Ale jinak jde samozřejmě o to, aby-
chom se vyjadřovali odborně. A taky 
tím přispíváme k posouvání hranic 
českého jazyka. Taková spojení jako 
např. intervence soukromých zdrojů 
jsou opravdovými jazykovými per-
lami. A jen tak na okraj, dost dobře 
nechápu, proč je péče poskytovaná 
příbuznými či známými označována 
jako neformální a stejně jsou i pojme-
novávány příslušné finanční zdroje. 
Asi je to vrchol úřednického humoru, 
protože v běžném jazyce bývá slovo 
neformální často chápáno jako syno-
nymum něčeho hodnotnějšího a kva-
litnějšího.

Teze si kladou mnoho užitečných 
cílů, ale cíl zásadní, tj. naprostá změ-

na celkového fungová-
ní systému sociálních 
služeb zde chybí a bez 
ní nelze efektivitu je-
jich financování zvýšit. 
Ani slovo o současném 
a očekávaném vývoji 
poptávky po sociál-
ních službách, ani slo-
vo o reálných možnos-
tech pokrytí této po-
ptávky. A už vůbec nic 
se nedočtete o uvol-
nění cen sociálních 
služeb. Bez fungování 
reálných cen jsou řeči 
o efektivitě pouze pla-
ným teoretizováním.

Některé cíle jsou po-
měrně humorné, jako 
např. „zajistit transpa-
rentní, hospodárný a 

nediskriminující systém přerozdě-
lování veřejných zdrojů“. Tak tohle 
se ještě žádnému státu nepovedlo. 
K základním poznatkům ekonomie 
totiž patří zjištění, že nedostatkovost 
vždy vyvolává netransparentnost 
a nehospodárnost i další neblahé 
jevy. A také sem lze zařadit bonmot, 
že jedinou spolehlivou cenou k trans-
parentnímu rozdělování dotací je je-
jich odstranění.

Teze obšírně argumentují nepříliš 
doloženým tvrzením o zneužívání 
příspěvku na péči. Přitom žádný vý-
zkum, který by využití příspěvku ma-
poval, neexistuje. Stávající statistika 
je v tomto ohledu velmi nespolehlivá 
a její čísla se výrazně liší od údajů po-
skytovatelů či třeba od čísel, s nimiž 
operuje NRZP ČR. Takzvaný „objekti-
vizovaný odhad“, že cca 30 % příjem-
ců dávky používá sociální služby je 
nesmysl nejen z hlediska statistické 
teorie. (Docela by mě zajímalo, kde 
autor tento termín vyhrabal, statis-
tika ho nezná.) Zneužívání příspěv-
ku je prostě mýtus, strašidlo, které 
nikdo nikdy neviděl. Je zajímavé, že 
v ostatních zemích, kde příspěvek na 
péči funguje, toto strašidlo nikdo ne-
pronásleduje.

Ale vezměme si zcela konkrétní pří-
pad. Sedmdesátiletá dáma je příjem-
cem příspěvku na péči v I. stupni. 
Žádnou sociální službu nenakupu-
je. Pravidelně dochází do rodiny své 
dcery, kde obvykle dostane najíst, 
kde si nechá vyprat prádlo a v pří-
padě potřeby ji dcera zařídí odvoz 
na vyšetření. Dcera jí také vyřizu-
je finanční záležitosti, jako je např. 
placení nájemného a energií. Rodi-
na dcery zároveň pro dotyčnou paní 
představuje místo, kde se může vy-
povídat a postěžovat si na sousedy, 
kteří jí neustále něco tropí. Příspěvek 
na péči paní spravedlivě rozděluje 
mezi svá vnoučata. Dochází v tomto 
případě ke zneužívání příspěvku na 
péči? Já bych tedy souhlasnou odpo-
věď nedal.

Problém zneužívání příspěvku je 
tedy problémem fiktivním, je zá-
stěrkou skutečnosti, že při přípra-
vě zákona o sociálních službách se 
nepodařilo správně odhadnout, ko-
lik bude zavedení této dávky stát. 

GLOSY 
k návrhu tezí novely zákona o sociálních službách

Návrh tezí novely najdete na www.rezidencnipece.cz

Se starým povozem 
je cesta dlouhá...
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A teď se všichni diví, že je to tak moc a vymýšlejí se 
krkolomné procedury, jak příspěvek na péči ořezat. 
Chtěl bych připomenout, že k takové situaci došlo 
i v jiných zemích. Např. v SRN. Zavedení příspěvku na 
péči tak decimovalo rozpočty obcí, že Kohlova vláda 
k 1. 1. 1995 zavedla pojištění péče, které platí každý 
a které je zdrojem příspěvku na péči. Každý, kdo splní 
předepsaná kritéria pak příspěvek dostane a otázka 
zneužívání se stejně jako např. v Rakousku vůbec ne-
nastoluje a tedy ani neřeší.

Teze novely se otázkou zdrojů pro výplatu příspěvku 
na péči vůbec nezabývají, i když je zcela evidentní, že 
je to problém naprosto zásadní.

Největší část tezí se soustřeďuje na manipulaci s pří-
spěvkem na péči a na propočítávání dopadů různých 
variant výše příspěvku a způsobů výplaty. Výsledkem 
této pracné činnosti je spousta hausnumer, které 
mají se současnou i budoucí realitou jen málo spo-
lečného. Zřetelně se přitom rýsuje možnost vzniku 
hrůzného byrokratického systému, který bude toto 
komplikované vyplácení příspěvku na péči zajišťo-
vat. Autoři tezí odhadují náklady na zřízení a provoz 
systému na maximálně 1 mld. Kč. Pokud jde o stejně 
kvalitní odhad, s jakým se pracovalo při zavádění pří-
spěvku na péči, pak Bůh ochraňuj daňové poplatníky.

Autoři tezí si uvědomují, že jimi navrhované snižová-
ní příspěvku na péči v I. A II. stupni může negativně 
ovlivnit hospodaření PZSS. Mají obavy, že se to pro-
mítne do snižování počtu pracovníků. Zapomněli 
ovšem dodat, že by zároveň došlo ke zvýšení tlaku na 
růst dotací. Znovu se tak ukazuje, že jakékoliv řešení 
musí být vícerozměrové a že jedním z rozměrů musí 
být i zrušení cenové regulace v sociálních službách. 
Kdy konečně úředníci pochopí, že bez odstranění ce-
nové regulace nelze odstranit pořadníky na umístění 
v PZSS?

Podle mého názoru je manipulace s příspěvkem na 
péči naprosto chybným směrem uvažování. Ve své 
podstatě podemílá základní pilíř reformy sociálních 
služeb, narušuje původní důvody přijetí zákona o so-
ciálních službách – tj. možnost uživatele svobodně 
volit formu sociální služby a také jejího poskytovate-
le. Je třeba odbourat dotace, uvolnit ceny, odstranit 
byrokratické překážky pro vstup do odvětví, opustit 
socialistické plánovačské manýry. Pokud jde o pří-
spěvek na péči, připouštěl bych pouze možnost vá-
zat jeho výši či jeho výplatu na majetkové poměry 
rodiny.

Dalo by se toho kritizovat ještě mnoho. Nechápu 
např., proč chce novela zavádět nové druhy sociál-
ních služeb. Autoři tezí si neuvědomují, že motivem 
pro vznik určité služby jsou potřeby jejich současných 
a potenciálních uživatelů a nikoliv definice zákona. 
Potřeba  uživatele by měla určovat konkrétní obsah 
služby a je problematické, když se o to snaží zákon. 
Typologie sociálních služeb by vůbec neměla být sou-
částí zákona.

Shrneme-li celkový „umělecký dojem“, kterým teze 
novely zákona o sociálních službách působí na ne-
stranného čtenáře, pak ho můžeme vyjádřit slovy 
paternalismus, restrikce, sankce, zvyšování byrokra-
tické zátěže. A tudy cesta k efektivnosti nevede. Ko-
čár MPSV se loudá ke světlým socialistickým zítřkům, 
zatímco všude kolem bují kapitalismus.

Ing. Vladimír Hanzl
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Do rukou zainteresované veřejnos-
ti se různými cestami dostaly teze 

návrhu novely zákona o sociálních 
službách. A upřímně řečeno vzbu-
dily mnoho rozpaků. O kvalitě toho 
zákona se napsalo mnoho a svědčí o 
ní nejen nezbytná pozoruhodně roz-
sáhlá novelizace, ale možná zejména 
velmi závažné ekonomické důsledky, 
které v oblasti služeb péče přesměro-
valy mnoho miliard korun do příjmů 
rodin na místo do příjmů poskytova-
telů sociálních služeb, ohrozily fungo-
vání rozsáhlého komplexu sociálních 
služeb a vynutily si zachovat dvojko-
lejný systém financování z veřejných 
prostředků – příspěvkem na péči 
i dotacemi. O absolutní absenci ře-
šení financování služeb prevence a 
jejich garantování na území státu ne-
mluvě. Bylo by proto možné očekávat, 
že bude provedena velmi objektivní 
a kritická makrosociální, makroe-
konomická a behaviorální analýza 
(pokud jde o chování zúčastněných 
subjektů), která přinese jak reálné 
hodnocení současného stavu, tak 
podložené návrhy na další postup. 
Návrhy, které jak je zřejmé, nepřinesl 
nevhodně použitý a s barnumskou re-
klamou použitý a štědře financovaný 
britský koncept  komunitního pláno-
vání.  Koncept, který je v rozporu s Lip-
skou chartou udržitelných evropských 
měst vyžadující integrované řešení 
všech stránek života měst. 

Lze jen doufat, že přeložený návrh je 
skutečně jen předběžné, neformální 
a  neúplné avízo, či jeden z možných 
návrhů.  

Návrh se - aniž se o tom podrobněji 
zmiňuje - dotýká zásadních, může-
me říci doktrinálních otázek. V části 
o dostupnosti služeb se uvádí nová 
kompetence krajů „rozhodnout“ o za-
řazení poskytovatele do sítě“ na jiném 
místě, že poskytovatel „může“ žádat 
o dotaci, přičemž nikdo negarantuje, 
že ji dostane, i když jsou jeho služ-
by potřebné apod. To jsou zástupné 
a nic neřešící věci. Je to zcela bezzu-
bé, do sítě je možné zařadit jen exis-
tující služby, ale jsou služby, které to-
tálně chybí. Např. azylové domy pro 
matky s dětmi. 

Zásadní otázky, které je třeba diskuto-
vat, znějí: Má občan právo na poskyt-
nutí sociální služby? Kdo mu toto prá-
vo garantuje? Stát příspěvkem na péči 
podporuje koupěschopnou poptávku 
po službách, ale reálným výkonem 
(adekvátní nabídkou) kdo? Poskytnu-
tí služeb jde cestou smluvní, nikoliv 
rozhodnutím někoho. Bude mít nadá-
le každý občan nárok na poskytnutí 
placené, ale zčásti jím neuhrazené 
služby - bez ohledu na jeho příjmo-
vou a majetkovou situaci? V situaci, 
kdy na sociální služby není dostatek 

prostředků, by bylo dobré diskutovat 
i jiné možnosti, ve světě ověřené. 

Základním fatálním jevem stávající 
úpravy bylo to, že prostředky vypla-
cené formou příspěvků na péči se 
nestaly příjmem poskytovatelů so-
ciálních služeb a musel být zacho-
ván dvojkolejný systém financování. 
V návrhu novely se ovšem opět uvažu-
je o tom, že si příjemce příspěvku na 
péči sám rozhodne o podílu vynalože-
ném na služby a na péči rodiny. A tak 
zásadní koncepční dokument uvádí 
nesmyslně konkrétně nejrůznější po-
díly a proporce. Otázka ale stojí zcela 
jinak. Neměly by zásadní negativní 
zkušenosti vést k podstatné změně 
trajektorie státních prostředků přes 
klienta k poskytovateli vč. bezhoto-
vostního transferu? Tak, aby necesto-
valy peníze, ale „přes hlavu klienta“ 
nároky poskytovatele na příspěvek. 
Navržení další nové poněkud bizarní 
terminologie „formálních a neformál-
ních služeb“ nic neřeší. Další otázkou 
je, jak významnou roli v rozhodování 
o formě poskytnuté podpory má mít 
sám klient. Jistě nemůže rozhodovat 
o samotném faktu a výši podpory, ale 
může standardní seniorský příjem-
ce rezidenční péče (průměrný věk 
87 let) reálně rozhodovat, o tom, 
v jaké struktuře bude podpora reali-
zována (rodina, poskytovatel). Jsme si 
jisti, že se rozhodne skutečně vždy ve 
svém zájmu? Vzpomeňme Lipnerova 
výzkumu, který ukázal, že si senioři 
představují život především bez dětí.  

Jen s údivem lze konstatovat, že se 
nediskutuje nutnost opustit princip 
dotační podpory poskytovatelů so-
ciálních služeb. Ty jsou pravidelnou, 

regulérní činností, která musí být 
financována regulérním, běžným fi-
nancováním, popř. kofinancováním 
z různých úrovní v rámci rozpočtů, 
a k tomu je třeba provést potřebné 
a dávno již možné makroekonomické 
bilance. 

Není třeba urychleně řešit důsledky 
chybného překlopení zvýšení důcho-
du pro bezmocnost do příspěvku na 
péči? Nebo skutečnost, že jen zlomek 
klientů užívajících pečovatelskou 
službu má přiznaný příspěvek, nebo 
že nikoliv bezvýznamná část obyvatel 
domovů pro seniory nemá žádný stu-
peň příspěvku? 

K novele zákona, který představuje 
hodnotu desítek miliard korun soci-
álních transferů, by asi bylo potřebné 
provést „generální audit“ sociálních 
potřeb obyvatel, pokud jde o sociální 
služby. Položit na jeden papír údaje 
z různých sociálních systémů jako 
jsou např. počty vyplácených inva-
lidních důchodů, počty osob se změ-
něnou pracovní schopností, seniorů 
s potřebami, příjemců příspěvků na 
péči, poživatelů příspěvků na nákup 
auta a jeho provoz a dalších a dalších, 
a podívat se na duplicity a bizarnosti 
klasifikace v různých systémech. 

Neměl by se podstatným způsobem 
změnit způsob financování posky-
tování péče rodinnými příslušníky? 
Dosavadní doktrinální přístup není 
jediným možným. Což se na péči ro-
diny dívat jinak a sanovat životní ná-
klady pečujícího (resp. ztrátu příjmu) 
i cestou pomoci v hmotné nouzi. Jaké 
parametry by navrhované řešení a po-
skytování péče registrovanými posky-

   Udělejme  
  P O T Ř E B  S O

Ing. Petr Víšek
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generální audit
C I Á L N Í C H  S L U Ž E B

tovateli mělo na oblast zaměstnanos-
ti, na sociální nároky pečujících rodin-
ných příslušníků apod.? V návrhu se 
pojmu sdílená péče dává nový obsah. 
Nyní se chápe tak, že když pečuje rodi-
na, rozvíjejí se pomocné služby, které 
odlehčí rodině, umožní volný čas, do-
volenou, odbornou péči apod. Z textu 
není zřejmé, zda navržený postup ne-
maskuje změnu chápání rolí rodiny 
a státu? Tak zásadní věci je třeba říci 
otevřeně a otevřít o nich diskusi. Ať se 
to řekne přímo a jasně. Za poskytnu-
tí pomoci odpovídá rodina, může-li. 
Každý má právo na sociální službu, 
nárok má ten, kdo na to nemá a komu 
nemá kdo pomoci. Nic nesdílejí, kaž-
dý má svoje role a limity.

V pochopitelném ekonomickém zá-
jmu poskytovatelů rezidenčních slu-
žeb bude přijímání klientů s nejvyšším 
stupněm závislosti. To postupně změ-
ní charakter těchto zařízení, která do-
sud mohla kombinovat péči o různé 
skupiny klientů s různými potřebami 

a změní se na ošetřovatelské ústavy. 
Nebylo by na čase – problém je znám 
20 let - uvažovat o jejich převedení do 
sféry zdravotnictví?

V návrhu se naznačuje možnost vzni-
ku alimentační povinnosti ke klien-
tům rezidenčních zařízení. Jejich prů-
měrný věk činí cca 87 let a jejich dětí 
cca 60–65 let a jsou sami na prahu 
stáří. Považuje se za reálné otevřít ali-
mentační povinnost do obou směrů - 
k dětem i k rodičům?

Zatímco financování služeb péče je 
alespoň nějak řešeno cestou příspěv-
ků na péči a dotacemi, v kritické si-
tuaci se nachází celá oblast služeb 
prevence. Zvýšená pozornost společ-
nosti k otázkám bezdomovectví, soci-
álnímu vyloučení, romské integrace, 
domácího násilí nenachází adekvátní 
odezvu v sociálních službách a v ga-
ranci jejich financování. Jde o oblasti 
azylové péče, zejm. azylové péče pro 
matky s dětmi, mladé dospělé propuš-

těné z výkonu ústavní péče apod. Tyto 
služby, resp. jejich příjemci, nejsou na 
výsluní zájmu veřejné správy. Vzhle-
dem k přenosu poptávky po těchto 
službách na území státu a vzhledem 
k tomu, že negativní důsledky těchto 
jevů nese stát (ústavní péče, krimina-
lita, zdravotní péče), musí se podílet 
na garanci přítomnosti těchto služeb. 
Kritickým místem celé oblasti sociál-
ních služeb jsou právě tyto služby. V 
návrhu novely není o nich ani zmínka. 

Bylo by nešťastné jít s tímto dokumen-
tem v takové podobě ven. Je třeba po-
ložit několik zásadních doktrinálních 
otázek a uvést základní makroekono-
mické dimenze. O takovém dokumen-
tu je pak teprve možné jednat. Tento 
dokument to bohužel neumožňuje.

Ing. Petr Víšek
pevisek@seznam.cz

Návrh tezí novely zákona 
o sociálních službách najdete 

na www.rezidencnipece.cz.
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Vláda předložila k odborné dis-
kuzi teze k návrhu novely zákona 
o sociálních službách. V čem 
jsou podle Vás největší nedostat-
ky zákona o sociálních službách 
v jeho současné podobě?
Rozlišoval bych samotné znění zá-
kona a způsob, jakým je naplňován 
v praxi. Zákon sám myslím nevyža-
duje zásadních změn, spíše je nutno 
uvážlivě zhodnotit, které jeho části 
a jakým způsobem bude vhodné per-
spektivně novelizovat. Je nutno posí-
lit systém spolupráce lékařské posud-
kové služby a sociálních pracovníků, 
zefektivnit a zrychlit proces stanove-
ní stupně závislosti, případně zavést 
objektivnější systém s větším počtem 
stupňů závislosti. Přínosné by bylo 
i nabídnout zaškolení pro osoby peču-
jící o své příbuzné v domácím prostře-
dí. Návrh vlády však byl, obávám se, 
motivován především snahou ušetřit 
za každou cenu, a to i na příjemcích 
příspěvku na péči.

Proč nefunguje příspěvek na 
péči a co by mělo napomoci, aby 
fungoval a nebyl zneužíván?
Tvrzení o tom, že tento příspěvek ne-
funguje, by bylo třeba ověřit solidním 
terénním výzkumem. Pokud je mi 
známo, výsledky žádného takového 
výzkumu nejsou zatím k dispozici. 
Proto mohu také těžko odpovědět 
na druhou část vaší otázky, pohybu-
jeme-li se zatím jen v rovině předpo-
kladů a neznáme-li podobu a rozsah 
předpokládaného zneužívání.

Myslíte si, že inspekce kvality, 
tak jak dnes fungují, mohou kon-
trolovat kvalitu služeb?
To je myslím největší slabina součas-
né podoby uspořádání sociálních 
služeb. Kontrola kvality je potřebná, 
ale dosavadní forma nevyhovuje, 
není příliš objektivní, a navíc zdržu-
je a demotivuje poskytovatele. Ve 
světě existují lepší a účinnější systé-
my kontroly. Ty navíc „dosáhnou“ až 
do domácností příjemců dávek. Mo-
hou tak přispět k omezení zneužívá-
ní dávek tam, kde k nim  případně 
skutečně dochází, aniž by ohrožova-
ly občanská a osobnostní práva.

Jak byste řešili nedostatek míst 
v pobytových zařízeních a nedo-
stupnost sociálních služeb vůbec?

Zde je velká diskrepance mezi oče-
káváními obyvatel, zněním zákona 
o sociálních službách, zněním zá-
kona o obcích a skutečnou odpo-
vědností státu, krajů i obcí za tuto 
rozsáhlou a náročnou agendu. Na-
víc jsou velké územní disproporce 
v kapacitách těchto zařízení a soci-
álních služeb vůbec, což je i v roz-
poru s duchem naší Ústavy a její 
Listiny základních práv a svobod 
občanů. Domnívám se, že řešení 
nabízí už stávající zákon o sociál-
ních službách, neboť vytváří prostor 
k posílení péče poskytované v při-
rozeném prostředí občanů, která 
jim většinou více vyhovuje a je i lev-
nější. Poskytovatelé služeb by měli 
tomuto trendu umět přizpůsobit 
nabídku svých služeb. To ale samo 
o sobě nestačí; sociální služby u nás 
jsou výrazně kapacitně poddimen-
zovány, a to i ty institucionální. Je 
nutno zvýšit rozsah veřejných zdro-
jů uvolňovaných pro celou tuto ob-
last péče. Požadavkem doby je obrat 
k větší společenské pozornosti to-
muto sektoru, včetně spravedlivěj-
šího platového ohodnocení lidí, kte-
ré tyto služby zajišťují. Podotýkám, 
že mizerná platová úroveň v tomto 
odvětví má i svůj genderový náboj, 
neboť jsou v něm zaměstnány pře-
vážně ženy.

Financování sociálních služeb 
bude vzhledem k demografické-
mu vývoji stále složitější. Jaké 
máte návrhy pro oblast financo-
vání?
Zde se neobejdeme bez politického 
obratu, který na půdě naší komise 
nazýváme přijetím strategie obnovy 
a podpory veřejného sektoru a veřej-
ných služeb. Nevidíme důvod, proč 
bychom, přijde-li krize, měli stále 
šetřit jen na těch nejslabších a nej-
zranitelnějších. Naopak, domnívá-
me se, že alokací dalších prostřed-
ků do těchto služeb bychom, kromě 
zajištění ústavního práva občanů na 
důstojný život, pomohli zvednout 
zaměstnanost i v těch oblastech, 
které se jinak velmi potýkají s ne-
dostatkem pracovních příležitostí. 
Pomohlo by to přitom především že-
nám a lidem s nižší kvalifikací, tedy 
těm kategoriím občanů, u nichž je 
nezaměstnanost za jinak stejných 
podmínek výrazně vyšší.

V delším časovém horizontu zvažu-
jeme zavedení zvláštního povinné-
ho pojištění na zdravotně sociální 
(ošetřovatelskou) péči pro případ, 
kdy se už lidé nemohou o sebe po-
starat sami, tak jak se pro to před 
několika lety rozhodlo například Ně-
mecko. 
Bylo by dobré připravit a zavést 
i transparentní dotace „na cihlu“ za-
řízením sociální péče ze strany stá-
tu, krajů a obcí, které by jim poskyt-
ly více jistoty. To však předpokládá 
dotažení systému komunitního plá-
nování sociálních služeb, které sice 
stávající zákon předpokládá, dosud 
však visí ve vzduchu (včetně přísluš-
ného střechového dokumentu mi-
nisterstva práce a sociálních věcí).
Dalším námětem, který bude nutno 
rychle uvést do praxe, je zavedení 
systému víceletého financování po-
skytovatelů sociálních služeb, které 
zvýší transparentnost financování 
a sníží nežádoucí nejistotu poskyto-
vatelů i uživatelů služeb.

Sociální hospitalizace odčer-
pávají ze systému velké 
prostředky. Jak byste řešili 
tento problém?
Narážíte na chronický problém váz-
noucí spolupráce dvou resortů, mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
a ministerstva zdravotnictví. Zazna-
menali jsme známky obratu. Lze jen 
doufat, že odpovědní úředníci pře-
konají bariéry resortismu a rychle 
vytvoří takové legislativní a insti-
tucionální podmínky, které zlepší 
efektivitu alokace veřejných pro-
středků ku prospěchu lidí, kterým 
je v náročných životních situacích 
nakonec pochopitelně jedno, odkud 
přichází pomoc, kdo ji zajišťuje a fi-
nancuje, pečuje-li o ně zdravotnické 
zařízení nebo zařízení sociálních 
služeb, jen když je o ně odpovídají-
cím způsobem postaráno.

(red.)

ROZHOVOR

Prof. PhDr. Martin 
Potůček, CSc. MSc.

Předseda Sociální odborné 
komise ČSSD

Jsem pro víceleté 
financování

http://www.martipotucek.cz                                                 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php



Moderní a spolehlivé řešení 
pro poskytovatele sociálních služeb

Profesionální péče, poradenství a servis
 

Prádelenské provozy:
�� Dodávky prádelenských strojů

�� Montáž dávkovacích systémů a dodávky 
tekutých pracích prostředků

�� Řízení ekonomiky prádelen a odborné 
poradenství

�� Reference ve více než 300 prádelnách 
poskytovatelů sociálních služeb

Kuchyňské provozy a úklid:
�� Prostředky pro strojní mytí a oplach, 

úklidové prostředky

�� Dodávky a montáž dávkovacích systémů

�� Zařízení pro kuchyně, úklidové stroje

�� Všechny produkty odpovídají systému HACCP

Úsporné, šetrné k životnímu prostředí
Použití dávkovacích systémů výrazně snižuje náklady 

Všechny prací prostředky jsou bezfosfátové (ekologické)

Efektivnost spolupráce podporujeme odborným poradenstvím

Antala Staška 34, 140 00 Praha 4
Tel.: 296 508 491, fax: 296 508 490
E-mail: infor@nork.cz, www.nork.cz
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Věřím, že v současné době jsou za-
městnanci všech zařízení poskytu-
jících sociální služby už někde jinde 
a slovo supervize se stalo běžnou 
součástí jejich života. Cílem tohoto 
článku je seznámit čtenáře s několi-
ka názory na supervizi v praxi, a to 
jak ze strany supervizora, tak ze stra-
ny supervidovaných. Nastíním zde 
některé problémy, které mohou pro-
ces supervize provázet. Jejich výčet 
může být samozřejmě mnohem pes-
třejší. Účelem není případné zájemce 
o supervizi zastrašit, ale naopak upo-
zornit na některé chyby, kterým se dá 
informovaností o nich  předejít.  

Havrdová uvádí, že cílem supervize 
by mělo být poskytování prostoru 
k reflexi obsahu a procesu vlastní 
práce, což spočívá v získání zpětné 
vazby a jiného pohledu na vlastní prá-
ci. Díky těmto zpětným vazbám mají 
zaměstnanci možnost zkvalitnit svou 
práci rozvíjením vlastního pochopení 
a dovednostmi v práci. Mohou lépe 
plánovat a využívat vlastní osobní a 
profesionální zdroje. Ovšem zavádě-
ní samotného procesu supervize do 
organizace je velmi složitá záležitost 
a běh na dlouhou trať. Pokud se už  
vedení organizace rozhodne zavést 
supervizi do své organizace, může 
dojít k mnoha chybným krokům, kte-
ré se však jen velmi těžko napravují. 

Proces zavádění supervize je nároč-
nou kulturní změnou, která vyžaduje 
čas, pečlivé naplánování, monitoro-
vání a podporu. Na jedné straně může 
být motivací ke spolupráci se super-
vizorem snaha o dodržení standardů 
kvality sociálních služeb. Ve standar-
dech kvality se o supervizi hovoří na 
několika místech, ale jaké má mít 
však takový supervizor osobnostní a 
profesní předpoklady, zákon neuklá-
dá. Často se tedy stane, že osoba XY 
ve snaze ušetřit sežene ,,supervizo-
ra“, který provádí supervizi nekvali-
fikovaně (ale levně), a napáchá více 
škody než užitku. Samozřejmě, že 
vzdělání není vždy zárukou dobrého 
supervizora, ale absolvování super-
vizního výcviku a zkušenosti z praxe 

jsou nepostradatelnou samozřej-
mostí. Často se také stává, že dojde k 
uzavření dohody (kontraktu) mezi zá-
stupcem organizace a supervizorem, 
ale ti, kterých se to týká, stojí stranou. 
Dochází k napjatým a nevyjasněným 
situacím, kdy atmosféra na superviz-
ních setkání by se dala krájet.   

Pak je tady druhý pohled na věc. Za-
městnanci. Kdo se bude účastnit, jak 
často, je účast dobrovolná a nebo 
povinná? Pokud probíhá v organiza-
ci supervize, tak se většinou jedná 
o skupinovou supervizi. Jestliže se 
jedná o organizaci s nepřetržitým 
provozem, stává se, že část lidí na su-
pervizním setkání je po noční směně, 
část je zrovna v práci a zbytek přijde 
ve svém volnu. Supervizor by měl 
umět pracovat se skupinovou dyna-
mikou a brát na zřetel okolnosti tý-
kající se právě provozních záležitostí 
(směnnost, dojíždění jednotlivců, ak-
tivita, nezájem atd.). Supervizní sku-
piny mohou být vytvořené uměle a 
tak se může stát, že nastolení důvěr-
né a otevřené atmosféry se nemusí 
vůbec povést. Mezi jednotlivými členy 
může docházet k rivalitě, soupeření, 
pomlouvání a ke ztrátě diskrétnosti. 
Těžko pak supervizor může očekávat 
otevřenou a podporující atmosféru, 
ve které by mělo docházet k podpoře 
a posílení kolektivu. Za kvalitu super-
vize nese kromě supervizora svůj díl 
odpovědnosti i supervidovaný. Oba 
tvoří součást téhož systému, který 
má zajistit kvalitu práce. 

V některých případech může jít o vy-
tváření koalic jak mezi zaměstnanci, 
tak mezi zaměstnanci a supervizo-
rem proti vedení organizace. V jiném 
případě může být supervizor ,,tla-
čen“ vedením organizace k podává-
ní pravidelného hlášení, co že to na 
těch supervizích vlastně dělají. Oba 
tyto způsoby práce supervizora jsou 
nejen neetické, ale také pro samot-
ný proces supervize velmi nežádoucí 
a neprofesionální. 

Chtěla bych zde poukázat ještě na 
jednu skutečnost týkající se supervi-

ze v  týmu. Tento 
typ supervize je 
zaměřen na vzta-
hy a uspořádání 
rolí na pracovišti, 
na kompetence 
jednotlivých čle-
nů týmu, na me-
chanismy rozho-
dování a mnoho 
dalších oblastí. 
Jde vlastně o vyu-
žití týmu jako supervizní skupiny, kte-
rá se kromě již zmiňovaných oblastí 
věnuje reflexi případu práce s klien-
tem.  Ne každý tým je však pro tento 
typ supervize vhodný. V některých 
případech se může supervizor setkat 
s týmem, kde je na jedné straně  ve-
doucí, a na druhé straně ti ,,ostatní“. 
Vedoucí se může chovat arogantně, 
dominantně, a moc, kterou má, se 
snaží uplatňovat i v procesu supervi-
ze. Pro takový tým je charakteristické, 
že jeho členové jsou pasivní a přichá-
zejí pouze s takovými tématy, která 
jsou bezpečná a nemohou je ohrozit. 
Často mluví o tom, že žádné problé-
my nemají a supervize se pro ně stá-
vá nudnou, až zbytečnou. V důsledku 
špatné zkušenosti s autoritami bývá 
tým semknut proti všem – tedy i proti 
supervizorovi. 

Fungující supervize a přítomnost 
vedoucího pracovníka při supervizi 
není jen vysněnou pohádkou. Musí 
však být jasně stanovena pravidla, 
respekt, tolerance  a důvěra všech zú-
častněných. Nezbytná je také určitá 
vyzrálost týmu. Pokud  přítomný ve-
doucí i během supervize nesestoupí 
z výšin svého postu vedoucího (ředi-
tele, vrchní sestry apod.), prosazuje 
i zde svou moc nebo se dokonce sna-
ží manipulovat i se supervizorem, 
nelze očekávat, že takto prováděná 
supervize přinese sladké ovoce.

Nastínila jsem pár problémů, které 
mohou proces supervize ohrozit. 
Je jich samozřejmě mnohem více. 
Ohrožení může přijít ze strany super-
vizora i ze strany supervidovaných. 
Ale je také mnoho povedených su-

Slovo supervize je v posledních letech velmi často skloňované a používané v souvis-
losti s dalším vzděláváním pracovníků v pomáhajících  profesích a jako účinný nástroj  
v  prevenci syndromu vyhoření. Není tomu však dávno, kdy jsem v domově pro seni-
ory při jednom semináři určeném zdravotním sestrám, položila jednoduchou otázku: 
,,Co je to supervize?“ Z davu se zcela vážně ozvalo: ,,To je nějaká suprová televize“. 

NÁZORY, DISKUZE

SUPERVIZE 
není ,,suprová televize“

Dagmar
Dvořáčková
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pervizních setkání, která jsou pro 
obě strany obohacením, podporou 
a velkým přínosem. Je to jednoduché 
– vše záleží na lidech:-). Pokud si obě 
strany nastaví jasná pravidla, vymezí 
mantinely, naučí se vzájemně tolero-
vat, přijímat i dávat konstruktivní kri-
tiku, jsou na dobré cestě. Společně 
pak mohou udělat mnoho dobrého 

nejen pro sebe sama, ale i pro dru-
hé. Vzájemná podpora, povzbuzení, 
pochvala a pocit, že těm druhým na 
nich záleží, je velký přínosem energie 
pro ty, co pomáhají druhým a někdy 
zapomínají pomoci sami sobě. 

Dagmar Dvořáčková
dvoracko@zsf.jcu.cz

NÁZORY, DISKUZE

Nejdůležitější je důvěra
Domeček, středisko pro volný čas a integraci v Trhových Svi-
nech je otevřen dětem i dospělým se zdravotním postižením. 
Rozhovor na téma zkušeností se supervizí nám poskytl ředitel 
Domečku, Karel Zettl. Týmová supervize zde probíhá od pro-
since 2008, a to jednou měsíčně po dobu dvou hodin.

Měli jste před tím nějaké zkuše-
nosti se supervizí? Jakým 
způsobem jste nastavili pravidla 
pro průběh supervizních 
setkání?
Se supervizí jsme se před tím nikdy 
nesetkali. Pravidla jsme si stanovili 
v „Dohodě o vnější supervizi pracov-
ního týmu“, kterou uzavřela orga-
nizace Domeček se supervizorem. 
Součástí dohody je předmět, způsob 
provádění supervize, účel a zaměření 
supervize, práva a závazky, platnost 
dohody a závěrečná ustanovení. 

Má váš supervizor  supervizní 
výcvik? 
Ano, náš supervizor  nám doložil cer-
tifikát o svém supervizním výcviku.

Kdo se supervize účastní? 
Již od začátku jsem měl jasno, že 
přistoupím k nestandardnímu kro-
ku a budu se jakožto ředitel supervi-
ze týmu účastnit. Byl jsem si vědom 
(a supervizorem i upozorněn), že ne-
mohu v týmové supervizi vystupovat 
v roli ředitele, ale jako jeden ze zú-
častněných. Jelikož jsme malá orga-
nizace, tak se supervize týmu účastní 
sociální pracovnice, dva pedagogičtí 
pracovníci, pracovník v sociálních 
službách, dva ergoterapeuti, koordi-
nátor a účetní.  Zaměstnanci si mo-
hou vybrat volno za čas, který věnují 
supervizi. 

Můžete popsat atmosféru při su-
pervizních setkáních?
Každý začátek je těžký, jak pro su-
pervizora, tak pro tým. Buduje se to 
nejdůležitější – důvěra. Po prvním se-
tkání jsme byli nadšeni a shodli jsme 
se, že paní supervizorka i supervize 
je „dobrá“. Z počátku jsme nevědě-
li do čeho jdeme. Postupně jsme se 
otvírali způsobu vedení naší supervi-
zorky. Došlo i na nejžhavější témata, 
která nás trápila. Byli jsme plní emo-
cí, z mého pohledu velmi otevření 
a chtiví každou zakázku řešit. Nad-

šení nás neopouští, baví nás to víc 
a víc, naplňuje a uspokojuje naše po-
třeby.  Na každou další supervizi  se 
velmi těšíme, připravíme i občerst-
vení, snažíme se navodit příjemnou 
a přátelskou atmosféru. Jsem vděč-
ný za to, že jsme supervizi dokázali 
uchopit správně. Myslím, že si každý 
mohl uvědomit, že nechceme jeden 
druhému ubližovat ani  poukazovat 
na chyby druhých.

Jakým oblastem se na superviz-
ních setkáních věnujete?
Neřešíme soukromé problémy, ale 
zaměřujeme se pouze na pracovní  
oblast.  Ale uvědomuji si, že osobní 
a pracovní život oddělit nelze. 

Co pro organizaci a pro vás osob-
ně supervize znamená?
Osobní rozvoj, poznávání jeden dru-
hého, chápání jeden druhého a tím 
pádem lepší komunikace a pocho-
pení na pracovišti v pracovních, ale 
i osobních vztazích. Pro každou orga-
nizaci je dobré, když je spokojený za-
městnanec. Na pracovišti se to odráží 
v kvalitě práce jednotlivce, v dobré  
spolupráci týmu. 
Začali jsme mezi sebou mnohem 
lépe komunikovat, přijímat jeden 
druhého, obohacovat se svými zkuše-
nostmi a profesními znalostmi. To se 
promítá do běžného pracovního pro-
cesu a odráží se to na spokojenosti 
našich uživatelů.

Jaké máte plány (týkající se 
supervize ve vaší organizaci) do 
budoucna?
Dále chceme pokračovat v supervizi 
týmu a pokud bude zájem zaměst-
nanců, umožnit jim i  individuální su-
pervizi. 

Co byste vzkázal těm, kteří se 
supervizí nemají žádné zkuše-
nosti?
Neváhejte a jděte do toho.

(red.)

Další názory 
na supervizi
 
Názor zaměstnanců na supervizi 
v Domově důchodců Horní Planá 
se trochu liší. Krátké vyjádření 
nám poslaly pracovnice v přímé 
obslužné péči.

„Pokud jde o prevenci syndromu vy-
hoření nebo pomoc při práci s klienty, 
považovaly jsme rok supervize za ztra-
cený čas. Pomohla nám až při řešení 
a vyjasnění vztahů na pracovišti.“

Prvotní 
ostych 
vystřídal 
zájem
 
V domově pro seniory Prachatice 
začala supervizní setkání před dvě-
ma roky za účasti pracovnic přímé 
obslužné péče, zdravotních sester 
a sociálních pracovníků, kteří byli 
náhodně rozdělení do čtyř skupin po 
osmi členech. Prvotní ostych a oba-
vu z toho, co může supervize přinést, 
vystřídal zájem. Na setkáních se pak 
odkrývala různorodá problemati-
ka týkající se vztahů v kolektivu, ke 
klientům, či způsobů komunikace 
s různými klienty.
Účastníci domova se v názorech na 
supervizi liší, ale převážně setkávání 
hodnotí jako přínosné, neboť jim po-
máhá zhodnotit vlastní postoje, vzá-
jemné vztahy a přijímat různé názo-
ry, které se  mohou odlišovat od těch 
vlastních. Ti druzí naopak mají pocit, 
že jim supervize nepomáhá a neumí 
„vyřešit“ jejich problémy. 
V současné době má organizace 
zkušenost také s  kolektivní super-
vizí, které se spolu s již zmíněný-
mi zaměstnanci účastní i vedoucí 
zapojených úseků včetně ředitelky 
organizace. Pokud mohu zhodno-
tit rozdíl, pak pozitivně vnímám, že 
jako ředitelka organizace mohu re-
agovat na problematiku související 
s chodem i postupy v organizaci. Na 
druhou stranu se zabývám otázkou, 
zda se zaměstnanci dokážou před 
svým nadřízeným svěřit se vším, co 
je předmětem vlastních obav nebo 
osobního pohledu na věc.  
V každém případě vnímám supervi-
zi jako důležitou součást dobře fun-
gující organizace, která se neobává 
vlastních pocitů a názorů, ale nao-
pak s nimi ve spolupráci s odborní-
kem „supervizorem“ dokáže praco-
vat a hledá cesty …

Ing. Hana Vojtová
ředitelka Domova pro seniory 

Mistra Křišťana
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 Anglický systém
SOCIÁLNÍ  PÉČE

V minulém čísle jsme čtenáře 
seznámili s některými infor-
macemi o anglickém systému 
sociální péče a na našem webu 
je dispozici překlad Národních 
minimálních standardů pro 
pečovatelské domovy pro starší 
lidi. V souladu s naším slibem 
pokračujeme ve zveřejňování 
dalších informací.

Zákon o zdravotní a sociální péči 
(The Health and Social Care Act) 
z roku 2008 zřídil jediného regu-
látora zdravotní a sociální péče. 
Tímto regulátorem se stala Komi-
se pro kvalitu péče (Care Quality 
Commision), vytvořená ve stínové 
podobě k 1. říjnu 2008 a plně půso-
bící od l. dubna 2009. Komise pro 
kvalitu péče (dále jen Komise) je ne-
ministerská veřejná instituce vlády 
Spojeného království. Výše zmíně-
ný zákon vymezuje funkce komise 
v oblasti zajišťování bezpečí a kvali-
ty, hodnocení výkonů dozorových or-
gánů a poskytovatelů, monitorování 
působení zákona o duševním zdraví 
a koordinování a řízení regulační a 
inspekční aktivity v oblasti zdravot-
ní péče a sociální péče pro dospělé. 
Sociální služby pro děti jsou v Ang-
lii monitorovány orgánem zvaným 
Ofsted (The Office for Standards in 
Education, Children ś Services and 
Skills). O sociálních službách pro 
děti napíšeme více příště.

U Komise se musí registrovat každý 
poskytovatel zdravotních a sociál-
ních služeb. Bez splnění registrač-
ních požadavků nesmí vykonávat 
příslušnou činnost. Komise také 
stanovuje systém požadavků, kte-
ré musí splňovat zaměstnanci jed-
notlivých poskytovatelů. Zákon 
o zdravotní a sociální péči poskytu-
je Komisi celou řadu donucovacích 
prostředků (včetně možnosti uza-
vření zařízení či odebrání registra-
ce) společně se značnou flexibilitou 
pokud jde a způsob a okamžik jejich 
využití.

TYPY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby v Anglii využívá více 
než 1,5 milionu lidí. Největší skupi-
nu užívající sociální služby hrazené 
z veřejných zdrojů tvoří lidé ve věku 
nad 65 let. Tento počet stále vzrůstá 

v souvislosti s prodlužováním věku 
a nárůstem počtu nemocí souvi-
sejících se stárnutím, jako je např. 
Alzheimerova choroba. K základ-
ním sociálním službám pro dospělé 
v Anglii patří: pečovatelské domovy, 
domácí péče (ošetřování ve vlast-
ním domově uživatele), ošetřovatel-
ské agentury, adult placement sche-
mes a specializované služby.

Nejrozšířenějším typem sociální 
služby jsou pečovatelské domo-
vy pro dospělé. Z celkového počtu 
24 550 poskytovatelů sociálních slu-
žeb tvoří 18 412 pečovatelské domo-
vy (stav k 1. 7. 2009). Existují odděle-
né pečovatelské domovy pro dospělé 
ve věku 18 až 65 let a pro seniory nad 
65 let. Pro obě věkové skupiny existu-
jí dva hlavní typy domovů: 

DOMOVY 
BEZ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Tyto domovy jsou rezidenčními zaří-
zeními, což znamená, že lidé v nich 
kratší či delší dobu žijí. Poskytují 
ubytování, stravování a osobní péči, 
jako je např. pomoc při umývání 
a jídle. (Celkový počet rezidenčních 
zařízení bez ošetřovatelské péče 
k 1. 7. 2009 činil 14 109, jejich kapa-
cita činila 259 759 míst.)

DOMOVY 
S OŠETŘOVATELSKOU PÉČÍ

Tyto domovy se od předchozího 
typu liší tím, že v nich navíc pracu-
je odborný ošetřovatelský personál, 
který může poskytovat komplexněj-
ší zdravotní služby.

K 1. 7. 2009 bylo v Anglii registrová-
no 4282 domovů s ošetřovatelskou 
péčí s celkovou kapacitou 195 767 
míst. Pouze 190 domovů v této ka-
tegorii mělo větší kapacitu než 90 
míst. Největším zařízením je Nig-
tingale Lane v Londýně s 253 místy, 
následuje The Heathlands Village 
v Manchesteru s 214 místy.

PÉČE VE VLASTNÍM DOMOVĚ

Pokud jde o péči ve vlastním domo-
vě, místní orgány veřejné samosprá-
vy vysílají pečovatelské pracovníky 
do lidských příbytků buď přímo, 
nebo prostřednictvím agentur. Dal-

ší možností je to, že uživatel služby 
si domácí péči zajistí sám. Domácí 
péče připadá v úvahu v případě se-
niorů, osob s fyzickým postižením 
a osob s poruchami učení. Pečova-
telé pomáhají uživatelům při tako-
vých úkonech, jako je příprava jíd-
la, koupání a oblékání. Souhrnně 
se tyto úkony označují jako osobní 
péče. Uživatel může volit mezi ně-
kolikahodinovou péčí týdně a péčí 
po celých 24 hodin. Pečovatelské 
domovy mohou poskytovat podpo-
ru při domácí péči. Nastupují také v 
případech, kdy pečovatel potřebuje 
dovolenou nebo kratší přestávku. 
Existují i granty, které umožňují vy-
tvořit pohodlnější a přátelštější do-
mácí prostředí pro seniory a lidi se 
zdravotním postižením. V Anglii pů-
sobí 5251 agentur domácí péče.

Ošetřovatelské agentury (k 1. 7. 
2009 jich bylo 754) vysílají ošetřova-
telky do domácího prostředí, pokud 
uživatel potřebuje specializovanou 
nebo zdravotní péči, obvykle po 
propuštění z nemocnice. Frekvence 
návštěv se může měnit od několika 
návštěv denně až k jedné návštěvě 
týdně. Asi 95 % ošetřovatelek vysla-
ných ošetřovatelskými agenturami 
se věnuje lidem v nemocnicích nebo 
v pečovatelských domovech. Zbytek 
připadá na ošetřovatelské úkony 
v domácím prostředí.

Adult placement schemes (dále jen 
APS, k 1. 7. 2009  registrováno 133) 
jsou specifické formy umisťování 
dospělých lidí podobné pěstoun-
ské péči u dětí. Jeden pečovatel se 
stará o jednu až tři dospělé osoby 
vyžadující péči či podporu. Tito lidé 
tak mohou žít běžným a nezávislým 
životem v komunitě a sdílet rodinný 
život pečovatele.

Asi 70 % dospělých umisťovaných 
v rámci APS trpí poruchou učení 
( jedná se o heterogenní skupinu 
poruch, která je pravděpodobně 
způsobena disfunkcí centrálního 
nervového systému, patří sem např. 
potíže při zpracování informací, 
dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie, dis-
praxie, neschopnost nonverbálního 
učeni, poruchy mluvení a poslou-
chání), někteří mají fyzické či dušev-
ní postižení, problémy s alkoholem 
či drogami. U pečovatelů APS mo-

Pokračování
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hou být rovněž umisťováni senioři. 
Mohou např. pobývat krátkou dobu 
v rodině pečovatele po odchodu 
z nemocnice před návratem do 
vlastního domova.

Dospělí, kteří mají být umístěni 
v rámci APS, projdou nejprve proce-
sem vyhodnocení rozsahu potřebné 
péče a poté jsou přiděleni vhodné-
mu pečovateli. Všechny pečovatele 
schvalují a kontrolují místní orgány 
APS. APS mají velmi rozmanitou po-
dobu a nabízejí řadu rozdílných slu-
žeb jako např.:
- Dlouhodobé ubytování s péčí a 

podporou v rodinném domku pe-
čovatele APS.

- Krátkodobé „záskoky“ za rodin-
ného pečovatele (neplaceného 
člena rodiny nebo přítele, který 
se obvykle stará o osobu využíva-
jící službu APS) realizované buď 
v domově, nebo mimo domov pe-
čovatele APS. Jsou také označová-
ny jako „hlídací“ služby.

- Denní péče v domácnosti pečova-
tele APS.

- Spřátelení a podpora od nějakého 
příslušníka dané komunity.

Mezi specializované služby se v Ang-
lii řadí pečovatelské domovy a denní 
centra, jež se starají o určité etnické 
skupiny. Jde např. o rezidenční do-
movy pro Asiaty nebo o denní centra 
pro lidi pocházející z Karibiku. Dále 
existují pečovatelské domovy speci-
alizované na určité skupiny nemocí.

SOCIÁLNÍ PÉČE SAMOZŘEJMĚ 
NENÍ BEZPLATNÁ PRO KAŽDÉHO

Orgány místní správy mají omeze-
né množství prostředků a obvykle 
platí pouze za ty lidi, kteří to nejvíce 
potřebují. Obvyklý postup je násle-
dující: Uchazeč o sociální službu se 
obrátí na orgán místní správy, kte-
rý zajistí vyhodnocení míry péče, 
jakou uchazeč potřebuje. V rámci 
ohodnocení potřebnosti péče pro-
bíhají rozhovory s uchazečem, jeho 
partnerem, příbuznými a přáteli. 
Při hodnocení orgán místní správy 
bere v úvahu osobní přání uchaze-
če. Chce-li např. i nadále zůstat byd-
let ve vlastním domě, orgán místní 
správy je povinen podniknout vše 
ke splnění tohoto přání. Dbá se tedy 
na dodržování dvou hlavních zásad:
- nikdo nesmí nikoho nutit, aby dě-

lal to, co nechce,
- uchazeč o sociální službu má prá-

vo rozhodnout, jak chce žít svůj ži-
vot, kde a s kým chce žít.

Následuje vyhodnocení uchazečo-
vých majetkových poměrů - příjmů, 
úspor, akcií, vlastnictví domu atd. 
Poté orgán místní správy rozhodne, 
zda bude uchazeč platit za část péče 
nebo za veškerou péči. U nerezidenč-
ních služeb se při vypočítávání po-
platků hodnota domu nebere v úva-
hu. U rezidenčních služeb nemusí být 
brána v úvahu hodnota domu, pokud 
v něm stále žije a bude žít manžel či 
partner uchazeče. Hodnota domu 

nemusí být brána v úvahu při sta-
novení výše poplatků až po dobu 
12 týdnů a může být i nabídnuta 
půjčka, aby měl uchazeč čas k roz-
hodnutí, co učiní se svým majetkem.

Orgán místní správy se může obrátit 
i na příbuzné, aby přispěli k úhradě 
sociální péče. V rámci programu ná-
rodní zdravotní služby může ucha-
zeč obdržet zdarma určité druhy slu-
žeb. Totéž se týká situace v případě 
uplatnění Mental Health Act (zákona 
o duševním zdraví). Uchazeč může 
rovněž využít celé řady zákonných 
benefitů. Odhaduje se, že senioři 
každoročně nevyužijí až dva bilio-
ny liber ze všech benefitů, na které 
mají zákonný nárok.

Každý občan má právo kupovat a ří-
dit péči o svou osobu a orgán místní 
správy mu musí nabídnout možnost 
přímých plateb. U přímých plateb 
orgán místní správy uživateli pla-
tí sumu, na kterou má podle míst-
ních podmínek nárok. Uživatel si 
pak vybírá službu sám podle svého 
uvážení. Tuto službu může posky-
tovat příbuzný, přítel nebo profesio-
nální agentura. Otázka případného 
zneužití peněžní úhrady se neřeší. 
Shledá-li místní orgán, že uchazeč 
sociální službu potřebuje, nezkou-
má dále, zda si tuto službu skutečně 
kupuje.

Ing. Vladimír Hanzl
hanzl@marcom-praha.cz

Ilustrační foto archiv
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Domovy pro seniory poskytují svým 
klientům mimo jiné i stravování - jde 
o jednu ze základních činností po-
skytovaných v pobytových zařízeních 
a klient se na jeho úhradě spolupodí-
lí. S jeho poskytováním je ale spojeno 
hodně nesprávných tvrzení a neod-
borných postupů. Je třeba si ujasnit, 
že zákon ukládá pobytovým zaříze-
ním tuto činnost splnit nejméně ve 
třech denních jídlech a v rozsahu 
podle potřeby klienta včetně podání 
stanovené diety. 

Citace z webu MPSV (ze dne 28. 2. 
2010): „Rozsah služeb, respektive 
činností, které musí poskytovatel 
zájemcům o službu nebo již stávají-
cím uživatelům nabízet, je stanoven 
zákonem a podrobněji pak provádě-
cí vyhláškou. Maximální výše úhrad 
je stanovena prováděcí vyhláškou, 
tj. u pobytových služeb v maximál-
ní výši 160,- Kč za jeden den pobytu 
a 140,- Kč za celodenní stravu. Za po-
skytnuté služby péče je úhrada vždy 
ve výši příspěvku na péči. Jedná se 
o stanovení maximální výše a každý 
poskytovatel si může stanovit výši 
úhrady podle svých podmínek. Sa-
zebník úhrad za jednotlivé činnosti 
musí poskytovatel služby vždy srozu-
mitelně vysvětlit každému žadateli či 
uživateli služeb.“ 

Stravování klientů je tedy povinností 
poskytovatele. Obvykle je realizová-
no nejméně ve třech typech stravo-
vání – základní strava bez dietních 
omezení, dieta diabetická a dieta 
žlučníková či šetřící. Je ovšem třeba 
si uvědomit, že poskytnutí jakékoliv 
diety je poskytnutím léčebné výživy 
a musí tedy splňovat příslušná kri-
téria, a to včetně odborného perso-
nálního zajištění. Argumentace, že 
poskytování stravy je třeba realizovat 
podle toho jako by se klient stravoval 
doma je zcela liché, protože jakmi-
le je poskytnuto institucí, je za tuto 
činnost odpovědna instituce, a to 
v plném rozsahu, tedy i v situaci, kdy 
nekvalifikovaně sestavenou dietou či 
nevhodnou formou stravování klien-
ta poškodí. 

Protože klientela v seniorském 
věku je významně ohrožena ne-
dostatečnou výživou, je třeba se 
ptát, jak je řešena i tato oblast, a 
to nejen poskytování stravy, ale 
i v širším pojetí nutriční péče. Tedy 
jak je řešena situace, kdy klient 
podávanou stravu nesní, jak a čím 

Jak jsme na tom s výživou 
klientů v domovech pro seniory 

je doplňována taková skladba die-
ty, která neplní výživovou potřebu 
klienta, a co zařízení ví o nutriční 
potřebě svých klientů. Samozřej-
má je i otázka na nutriční hodnoty 
podávané stravy, a to ve všech ty-
pech stravování. 

Běžně je poskytována dieta bez 
znalosti konkrétní nutriční skladby, 
a proto nelze tvrdit, že je to strava od-
povídající potřebě klienta (například 
u diabetické stravy neznámé množ-
ství sacharidů, u žlučníkové diety 
neznámé množství tuků…). Obecná 
deklarace vyplývající z kdysi stanove-
ných nutričních hodnot nic neříká o 
skutečném obsahu v daném jídle či 
celodenním jídelníčku a je proto ne-
použitelná.

Ani u seniorů „zdravých“ nelze očeká-
vat, že jejich stav výživy je dostatečný, 
jak je vidět z uvedené tabulky č. 1. 

Nutriční stav klienta je klíčový feno-
mén jeho celkového zdravotního sta-
vu a významným způsobem ovlivňuje 
jak kvalitu života klienta a jeho sobě-

Vitamín A

Vitamín D

Vitamín B

Vitamín C

K, Mg, Ca

Bílkoviny

100 %
100 % = doporučená dávka

Tabulka č. 1: Příjem nutrientů vs. doporučená dávka

stačnost, tak výši nákladů na posky-
tovanou péči.

Nedostatečný stav výživy má závažné 
důsledky jak pro klienta samého, tak 
ve smyslu dopadu zvýšených ekono-
mických nákladů na pobytové zaříze-
ní, zdravotnická zařízení (pro potřebu 
opakovaných hospitalizací), potřebu 
vyšší úhrady ze sociálních dávek a tím 
v důsledku pak pro celý stát.

Citace:
1. Starší populace představuje sku-

pinu obyvatel, jejíž nutriční stav je 
často neuspokojivý, neboť je ovliv-
ňován celou řadou faktorů, jako 
jsou fyziologické a sociální změny 
spojené se stárnutím, výskyt chro-
nických chorob, užívání léků a sní-
žená mobilita. (Morley, 1995).

2. Podíl podvyživených mezi seniory 
umístěnými v ústavních zařízení 
se podle různých zahraničních 
studií značně liší a pohybuje se 
mezi 15–60 %, v závislosti na po-
užitých metodách a charakteristi-
kách sledovaných jedinců. (Salva 
a Pera, 2001).

V příštím čísle pokračování: Výživa klientů v domovech pro seniory optikou platné legislativy.
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Více výživy
v menším objemu

Nutridrink Compact je vysoce účinný sipping 
nové generace, který v malé lahvičce o objemu 
125 ml obsahuje stejné množství výživy, jako 
Nutridrink ve 200ml balení : 300 kcal/12 g bílkovin. 

Nutridrink Compact pomůže vašim pacientům 
přijmout potřebné množství energie a živin
v objemu o 40 % menším. 

NOVINKA

Nový standard v enterální výživě

3. Malnutrice provázená úbytkem mikronutrientů 
představuje velmi zásadní problém u seniorů ve 
špatném zdravotním stavu. (Sobotka, 2004).

Povinností všech poskytovatelů je přitom pro uživa-
tele bezpečné a jeho potřebám odpovídající posky-
tování stravy a nutriční péče, což reálně ve většině 
pobytových zařízení není naplněno. Nutriční péče 
je oblastí, kde je možné významně změnit kvalitu 
poskytované služby a lze ji zpracovat tak, aby byla 
hodnotitelná jako kriterium kvality. 

Úspěšným řešením této situace je systematické posu-
zování výživového stavu každého klienta v ústavní péči 
s navazující odpovídající úpravou stravy a včasným 
použitím prostředků enterální klinické výživy, není-li 
běžná strava pro klienta dostatečná.  Správně nastave-
ný systematický postup vyžaduje multioborovou spo-
lupráci v rámci odborných kompetencí jednotlivých 
profesí.

Osvědčeným a v praxi úspěšně ověřeným řešením 
se ukázal systém Standardizace nutriční péče 
v Domovech pro seniory, který je již 5 let realizo-
ván pod odbornou garancí Sekce nutričních tera-
peutů České Asociace Sester, s odbornou spolu-
prací Společnosti klinické výživy a intenzivní me-
tabolické péče Lékařské Společnosti J. E. Purkyně 
a Spojenou akreditační komisí ČR. Po celou dobu 
realizace tohoto systému je partnerem a sponzo-
rem společnost NUTRICIA.

Tamara Starnovská, tam.s@centrum.cz  

Slovník pojmů:

Akreditace – je objektivní, na standardech založený 
nástroj k hodnocení kvality služeb poskytovaných v za-
řízení. Je to proces, v jehož rámci nezávislá instituce 
posuzuje činnost zařízení a ověřuje, do jaké míry tato 
činnost odpovídá stanoveným standardům zvyšování 
kvality péče.

Akreditační standard – je popis cílového stavu čin-
nosti zařízení stanovený kompetentním orgánem. Vy-
chází z daných pravidel řízení kvality a kontinuálního 
zvyšování kvality. Popisuje činnosti zařízení nebo jed-
notlivce v požadované úrovni.

Dieta – je soubor výživových opatření, jejichž uplatně-
ní zlepší kompenzaci onemocnění, zmírní nebo odstra-
ní obtíže pacienta/klienta (například vyloučením zatě-
žujících potravin či jejich součástí), případně umožní 
využít diagnostický postup (diety diagnostické). Do to-
hoto souboru patří jak nutriční specifikace dané diety, 
tak i vhodné technologické postupy a rozbor surovin 
s ohledem na vhodné, nevhodné a za určitých podmí-
nek použitelné. 

Dietní systém – je dokument specifický pro každé za-
řízení poskytující léčebnou výživu formou diet. Jeho vy-
dání je garantováno ředitelem zařízení a poté se stává 
závazným dokumentem daného zařízení. Jeho obsah 
musí být zpracován odborně kvalifikovanými pracovní-
ky. Dietní systém určuje způsob značení diet, nutriční 
složení i postupy pro přípravu stravy. Bez dietního sys-
tému nelze v zařízeních deklarovat zajištění péče vyža-
dující dietní úpravu stravy. 

Léčebná výživa – je jakákoliv dieta indikovaná v sou-
vislosti s prevencí vzniku onemocnění, onemocněním, 
případně komplikacemi onemocnění.
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Soutěž „Nad oblaky“ bude oficiálně 
vyhlášena v dubnu letošního roku. Je-
jím smyslem a cílem zároveň je pod-
pora umělecké, tvůrčí a zájmové čin-
nosti lidí se zdravotním postižením, 
usnadnění komunikace mezi nimi 
a širokou veřejností, snaha o vyrovná-
ní příležitostí a sociální integraci. 

Proč je omezena pouze na organiza-
ce zřízené kraji? „Vstupujeme do po-
měrně neznámých vod a podle prv-
ních signálů vzbuzuje soutěž mimo-
řádný zájem. Chtěli bychom ji však 
v příštích letech dále rozvíjet a rozší-
řit na další příspěvkové organizace 
zřizované městy nebo obcemi, na 
občanská sdružení, evidované práv-
nické osoby (charitní zařízení) a další 
zařízení či instituce, jež se věnují péči 
o zdravotně postižené. Doufáme, že 
všechno organizačně zvládneme, 
ale zatím nikdo neví, kolik se může 
sejít soutěžních nahrávek. V každém 
případě nám získané zkušenosti po-
mohou v přípravě dalšího ročníku,“ 
odpovídá koordinátorka projektu 
Mgr. Simona Součková.

Prvotním impulsem ke zrodu široce 
koncipované soutěže byla kulturní 

akce, pořádaná Olomouckým krajem 
v loňském roce v zoologické zahradě 
na Svatém Kopečku u Olomouce pro 
děti a mládež se zdravotním postiže-
ním. V zábavném programu účinko-
vala řada výborných zpěváků a mu-
zikantů ze zařízení sociálních služeb 
z celého kraje. „Byla jsem nadšená 
a velmi mě překvapila vysoká úroveň 
talentu většiny účinkujících. Program 
doprovázela nádherná atmosféra, ja-
kou jsem nezažila už několik let. Teh-
dy mě napadlo uspořádat soutěž pro 
zdravotně postižené, ale měla jsem 
na mysli pouze Moravu. Náměstkyně 
hejtmana Olomouckého kraje, paní 
Mgr. Yvona Kubjátová, mě ale pře-
svědčila, že bychom ji mohli rozšířit 
na celou republiku. Tuto myšlenku 
pak podpořila Rada Olomouckého 
kraje, včetně hejtmana Ing. Martina 
Tesaříka. Olomoucký kraj pomohl i 
v tom, že udělal předběžný průzkum, 
zda by o podobnou soutěž talentů se 
zdravotním postižením byl zájem. 

O tom, že by soutěž mohla mít 
úspěch, mě pak ještě v listopadu loň-
ského roku utvrdila návštěva koncer-
tu Všechny barvy duhy III, který v Ná-
rodním divadle moravskoslezském 

uspořádal Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Os-
trava ve spolupráci s Múzickou ško-
lou se speciálním zaměřením na děti 
a mládež se zdravotním postižením v 
Ostravě-Mariánských Horách. Ohro-
milo mne nejen to, že hlediště největ-
šího ostravského divadla bylo zapl-
něno téměř do posledního místečka, 
ale i to, jak fantasticky publikum při-
jímalo jednotlivá vystoupení koncer-
tu a jaká zde vládla atmosféra. Líbilo 
se mi také, že koncerty Všechny bar-
vy duhy pravidelně podporují známí 
umělci. Moc bych si přála, kdyby se 
i díky soutěži Nad oblaky široká veřej-
nost naučila vnímat svět zdravotně 
a mentálně postižených lidí stejně, 
jako svůj vlastní.“ 

Soutěže Nad oblaky se mohou zú-
častnit lidé se zdravotním postižením 
ve věku od 10 do 16 let, a od sedm-
nácti let neomezeně v kategoriích 
zpěvák, zpěvačka a kapela. Odborná 
porota, v níž zasednou společně s od-
borníky na práci s handicapovanými 
lidmi také známí umělci, bude posu-
zovat hlasové schopnosti, hudební 
a technické dovednosti, interpretaci 
a celkový dojem.

NAD OBLAKY
Nová soutěž, která dává šanci...
„Šance pro všechny nadané lidi se zdravotním postižením, kteří si zaslouží naši pozornost 
a obdiv...“ Tak charakterizuje nový projekt Krajského úřadu Olomouckého kraje „Nad oblaky“ 
aneb „Každý může být hvězdou“ jeho koordinátorka, Mgr. Simona Součková. Od počátku letoš-
ního roku se v Olomouckém kraji rodí nová celostátní hudební soutěž, do níž se mohou zapojit 
všechna pobytová nebo ambulantní zařízení sociálních služeb zřizovaná jednotlivými kraji. 
Jak již bylo řečeno v úvodu, vedle dalších zajímavých kulturních aktivit věnovaných lidem se 
zdravotním postižením, je to nová příležitost pro talenty, o nichž se (zatím) příliš neví. Samot-
ný název soutěže „Nad oblaky“ naznačuje její obsah: svými schopnostmi, talentem i vůlí se 
povznést, překonat omezení zdravotního handicapu. 

Koordinátorka projektu Nad ob-
laky, Mgr. Simona Součková

„Muzikohraní“ klientů 
ostravského Čtyřlístku.
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Soutěž Nad oblaky má i svou doprovodnou výtvarnou 
část v kresbě a malbě. Je rozdělena do dvou katego-
rií: pro soutěžící ve věku do patnácti let a od šestnácti 
let. Členem poroty bude například sochař a malíř Kurt 
Gebauer – profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslo-
vé v Praze a další umělecké osobnosti. Termín uzávěr-
ky výtvarné soutěže je stanoven na červen letošního 
roku. Nejlepší kresby a malby pak budou vystaveny 
na samostatné výstavě v Olomouci, kde se také na 
podzim letošního roku uskuteční finále soutěže Nad 
oblaky. Podrobné informace bude možné najít během 
dubna na webových stránkách Olomouckého kraje 
s odkazem na webovou adresu k samotné soutěži.  

„Věřím, že v následujících letech se nám podaří rozší-
řit soutěž o další aktivity – pohybové, divadelní a další. 
V České republice jde zatím o ojedinělý projekt. Chtěli 
bychom, aby se i díky němu změnil přístup veřejnosti 
k vnímání světa lidí se zdravotním postižením. Není 
to záležitost jednoho roku, ale věříme, že se nám to 
podaří,“ dodává na závěr Mgr. Simona Součková. 

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: Josef Hradil a Eva Palkovičová    

Taneční fantazie žáků Múzické školy v Ostravě-Marián-
ských Horách v choreografii Terezy Vejsadové

Na koncertu Všechny 
barvy duhy III v loň-

ském roce v Ostravě se 
nevidomé sopranistce 
Pavle Čichoňové splnil 

dávný sen: zazpívala 
si v duetu se světozná-

mým tenoristou Pete-
rem Dvorským...



Strana 22

V domovech pro seniory je o klienty 
celodenně postaráno a pečováno. 
Personál v přímé péči se stará o klien-
ty po zdravotní stránce. Senioři mají 
připravenou stravu, jsou jim nachys-
tány léky, veškeré domácí práce jako 
úklid, praní, žehlení, opravy šatstva 
a nákupy potřebných věcí jsou zajiš-
těny. Také všechna papírová práce 
a vyřízení běžných formalit je pro 
obyvatele v domovech obstaráno. 

Na jedné straně široká nabídka po-
skytnutých služeb, na druhé straně 
malá příležitost pro klienty udržovat 
si své tělesné i duševní zdraví v kon-
dici. Chudý pohybový projev během 
dne a nedostatečná pestrost pohy-
bů jsou pak příčinou snižujícího se 
funkčního potenciálu klientů. Nedo-
statek pohybu vede k rychlejšímu 
nástupu změn v organismu, které 
provázejí proces stárnutí. Klienti se 
cítí daleko více unaveni, zhoršují se 
u nich pohybové dovednosti, snižuje 
se jejich akční potenciál a negativně 
se mění i kvality psychických funkcí. 
Vlivem nedostatečného působení 
zevních stimulů a podnětů nastává 
zpomalení tzv. psychomotorického 
tempa. Ten je sice fyziologickým pro-

jevem stárnutí, ale skupina klientů 
v domovech pro seniory může být 
tímto jevem zasažena v mnohem vět-
ší míře. Zmenšující se příležitost den-
ně zaměstnat ruce může mít za ná-
sledek zhoršení manuální zručnosti 
seniorů. Ta je pro ně velmi význam-
ným faktorem, který může ovlivnit je-
jich celkovou kvalitu života. Stručně 
shrnuto nedostatek pohybu může 
vést ke vzniku závislosti na pomoci 
druhé osoby v základních činnostech 
denního života.

Z funkčního hlediska je při provádění 
každodenních aktivit nutné, aby byl 
klient vybaven určitými pohybovými 
dovednostmi. Ty je třeba u klientů 
stále rozvíjet nebo alespoň udržo-
vat na stejné úrovni. Mezi pohybové 
dovednosti potřebné k vykonání zá-
kladních aktivit denního života patří 
flexibilita, síla, obratnost, rychlost, 
vytrvalost, rovnovážné schopnosti a 
koordinace, manuální zručnost a cel-
ková mobilita. 

Flexibilita (pohyblivost), je nutná 
k tomu, aby byl klient se schopen 
například předklonit a natáhnout 
si ponožky, zapnout nebo zavázat si 

obuv, obléknout si kalhoty, košili. Do-
statečná síla je zapotřebí k otevření 
dveří nebo plastové láhve a její zved-
nutí, potřebuje-li se klient napít. Také 
během přesunů z místa na místo se 
někteří klienti bez síly paží vůbec 
neobejdou. Být dostatečně rychlý 
a hbitý vyžadují aktivity, jako jsou ná-
stup do výtahu nebo do dopravního 
prostředku. Dobrou adaptaci na rych-
lé změny polohy zajistí obratnost kli-
enta. Tu klient potřebuje při vstávání, 
chce-li zvednout sluchátko zvonícího 
telefonu nebo při rychlé změně po-
loh. Zachovalá manuální zručnost 
a manipulační funkce rukou a hor-
ních končetin pak celkově ovlivní 
kvalitu provádění jakékoliv činnosti. 
Celková mobilita zajistí klientům 
schopnost dostat se z místa na místo 
a určitá vytrvalost umožní provádět 
každodenní činnosti bez rychlého ná-
stupu únavy. Rovnováha a koordi-
nační dovednosti přispívají ke sníže-
ní možných rizik vzniků pádů, která 
bohužel proces stárnutí provází.

Velmi účinným prostředkem k udr-
žení funkční zdatnosti klientů v do-
movech pro seniory je pravidelný 
pohybový program. Ten lze realizovat 
formou skupinového cvičení. Odbor-
né studie prokazují, že pravidelné, 
nejméně 2x týdně prováděné cviče-
ní přispívá ke zlepšení a udržování 
funkční zdatnosti seniorů. Délka cvi-
čení musí být přizpůsobena zdatnos-
ti a dovednostem klientů, nejméně 
by však měla trvat 40 minut. Intenzi-
ta cvičení by se měla řídit měřením 
zátěžové tepové frekvence TF 180 
– věk. Z vlastní zkušenosti mohu po-
tvrdit, že není nutné měřit jednotlivé 
účastníky cvičení. Je důležité dobře 
znát zdravotní stav a možnosti všech 
zúčastněných klientů. Klienti by měli 
vědět o tom, že mohou v průběhu 
cvičení kdykoliv dle vlastních potřeb 
odpočívat. Každá náhle vzniklá ne-
příjemnost nebo zdravotní komplika-
ce by se měla nahlásit osobě, která 
cvičební jednotku vede. 
Samotné cvičení by mělo mít cha-
rakter vytrvalostní cyklické činnosti, 
a převládat by měly prvky zdravotní-
ho kondičního cvičení. Cvičební jed-

Pravidelná 
pohybová 
intervence 
v domovech 
pro seniory

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
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notka by měla tedy obsahovat cviky 
zaměřené na rozvoj a udržení pohyb-
livosti kloubů a páteře, cviky ke zlep-
šení síly svalové, cvičení rozvíjející 
koordinační a rovnovážné schopnos-
ti. Manuální zručnost trénujeme cvi-
ky zaměřenými na jemnou motoriku 
ruky, cílené pohyby a úchopové funk-
ce rukou. Nemělo by se opomíjet cvi-
čení na aktivizaci posturálních funkcí 
– to znamená cvičit ve vzpřímených 
polohách, vsedě a také ve stoji. Podle 
stavu klientů využíváme stoje s opo-
rou (židle, madla) nebo bez ní. Pokud 
se jedná o klienty samostatně mobil-
ní, ať už s oporou, chodítkem, holemi 
nebo bez kompenzačních pomůcek, 
není vhodné vést celou cvičební jed-
notku pouze v sedě.  
Pro zvýšení účinnosti cvičení, ale 
i vhodnou motivací ke cvičení může 
být využití různých pomůcek jako 
overbaly, dřevěné tyče, thera - bandy, 
činky, švihadla, malé gumové kulič-
ky a rozmanité pomůcky ke zlepšení 
senzomotoriky organismu, například 
míčky s bodlinami a podobně. Pro 
nácvik rozličných druhů úchopů mů-
žeme použít plastové kelímky různé 
velikosti. Velmi oblíbenou cvičební 
pomůckou mezi klienty je padák, 
kterým podporujeme vzájemnou 
souhru a spolupráci mezi cvičenci ve 
skupině. Také cvičení prováděná ve 
dvojicích jsou pro klienty zajímavým 
zpestřením. 
Vhodným zakončením cvičební lekce 
je krátká relaxace spojená s decho-
vým cvičením nebo je cvičení možné 
zakončit zpěvem lidových písní. Pod-
porujeme tak nejen správnou harmo-
nii dýchání, ale využíváme zpěvu jako 
doplňku pro trénink kognitivních 
funkcí.  
Při skupinových cvičeních seniorů se 
fantazii a spektru využití rozličných 
pomůcek meze nekladou. 

Co je nevhodné a čeho se vyvaro-
vat při cvičení se seniory?
Při cvičení zachováváme určitou po-
sloupnost, to znamená, že nejprve 
cvičíme v jedné poloze, pak přechá-
zíme do jiné, ve které provádíme 
další cvičení – je dobré vyvarovat se 
náhlých změn poloh. Do cvičení ne-

zařazujeme doskoky, nezatěžujeme 
dlouhodobě nosné klouby a vynechá-
me cvičení, která jsou koordinačně 
náročná. 

Jiné přínosy pravidelného skupi-
nového cvičení.
Další významnou úlohou pravidel-
ného pohybového programu je pů-
sobení na psychiku klientů, na jejich 
duševní procesy i kognitivní funkce. 
Prostřednictvím skupinového cviče-
ní si klienti upevňují pocit sounále-
žitosti a spoluúčasti na smysluplné 
činnosti, učí se prožívat sebe samé-
ho jako platného a potřebného pro 
ostatní. Při společném setkávání mo-
hou klienti navázat nová přátelství 
a společně tak pak sdílet své prožitky, 
radosti i starosti, které jim období sé-
nia přináší.
Pro mě jako fyzioterapeuta je realiza-
ce skupinového cvičení v domově pro 
seniory jednou z možností, jak příz-
nivě působit na fyzické i psychické 
funkce klientů. Pravidelným cvičením 
lze ovlivnit jejich celkovou kvalitu 
života a prožívání stáří. Podle reakcí 
klientů jsem si jista, že jde o činnost 
smysluplnou, klienty vřele vítanou. 
Myslím si, že problematice plánování 
a rozvoje jakýchkoliv aktivizačních 
programů v sociálních zařízeních, 
která pečují o seniory, by měla být vě-
nována náležitá pozornost.

Fotografie dokumentují jednoroční  
intervenční  pohybový program, kte-
rý jsem organizovala v Domově pro 
seniory Věstonická v Brně. Probíhal 
od ledna 2009 do prosince 2009. 
Účastnilo se 34 seniorů, kteří cvičili 
pravidelně 2x týdně, ve dvou sku-
pinách po 17 jedincích. Všichni byli 
před zahájením, po šesti měsících 
a po skončení intervence opakova-
ně testováni několika standardizo-
vanými testy. Hodnotila jsem jejich 
sílu, pohyblivost, rychlost a obrat-
nost, manuální zručnost, vytrvalost 
a samostatnost v každodenních ak-
tivitách. Jejich výsledky prokázaly 
v různé míře ovlivnění jejich pohy-
bových dovedností prostřednictvím 
pravidelné pohybové intervence.  

Mgr. Zuzana Žecová

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
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Údaje právě uveřejněné 
v posledním čísle publi-
kace Journal of Nutrition 
Health & Aging (JNHA) 
podporují používání nově 
schválené verze  Mini Nut-
ritional Assessment Short 
Form (MNA®-SF) pro scree-
ning výživového stavu seni-
orů. MNA®-SF dělí seniory 
do tří kategorií podle jejich 
výživového stavu: normální 
stav vyživení, riziko podvý-
živy a podvýživa. Umožňuje 
použití údaje o obvodu lýt-
ka (CC – calf circumferen-
ce) jakožto parametru na-
místo BMI, čímž tento ná-
stroj činí ještě užitečnějším v různých 
klinických prostředích. Nový krátký 
formulář lze vyplnit během čtyř minut 
v porovnání s 10–15 minutami, které 
jsou potřeba k vyplnění kompletního 
MNA® formuláře. Snadné použití a 
rychlá aplikace umožňují širší zapra-
cování MNA®-SF do prostředí geriatric-
ké zdravotní péče. 

MNA® je celosvětově dobře příjíma-
ným screeningovým nástrojem. Potvr-
zuje častý výskyt podvýživy u hospi-
talizovaných seniorů (39 %), přičemž 
dalších 47 % čelí riziku podvýživy. 
Pokud jde o rehabilitační zařízení, je 
zde převaha 50 % podvyživených seni-
orů a 41 % se nachází v rizikové sku-
pině ohrožených podvýživou. Původní 
MNA®-SF vyžadoval vyhotovení kom-
pletního  MNA® pokud výsledek vyká-
zal výživové riziko. Vyhotovení kom-
pletního MNA® poskytovalo podrob-
nější vyhodnocení výživového stavu 
a určení stavu vyživenosti seniorů dle 
následujících kritérií: dobře vyživený, 
v riziku podvýživy či podvyživený. 

Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA®-SF):

Aktualizovaný nástroj k podpoře 
snadného screeningu podvýživy seniorů
Aktualizovaný MNA®-SF byl uznán jakožto samostatný nástroj ke zjišťování výživového stavu 
seniorů. Jeho používání je rychlé a snadné. Nově zjištěné údaje poukazují na častý výskyt 
podvýživy u seniorů napříč různými prostředími zdravotní péče. 

Studie uveřejněná Dr. Matthiasem 
Kaiserem z Katedry geriatrické-
ho lékařství Univerzity Erlangen 
v německém Norimberku shromáž-
dila soubory údajů z celého světa 
reprezentující tak 2032 seniorů 
z různých prostředí péče, jako jsou 
domovy důchodců, pečovatelské 
domy, nemocnice a rehabilitační 
ústavy, u nichž byly k dispozici úpl-
né informace dle všech položek 
kompletního MNA®. Bylo potvrzeno, 
že MNA®-SF (jenž je tvořen prvními 
6 otázkami kompletního MNA®) vý-
razně koreluje s výsledkem kom-
pletního MNA®. Tento nový MNA®-SF 
uznaný jako samostatný nástroj eli-
minuje potřebu vyplňovat časově ná-
ročnější kompletní  MNA®, s tím, že je 
zároveň možno stejným způsobem 
určit stav vyživenosti: dobře vyžive-
ný, v riziku podvýživy a podvyživený. 
Diagnóza „v riziku podvýživy” je ri-
zikovým faktorem úmrtnosti, proto 
identifikace seniorů spadajících do 
této kategorie je v případě ohrože-
ných skupin nevyhnutelná pro ne-

odkladný zásah do jejich 
výživy. Výzkum rovněž 
prokázal, že u skupin pa-
cientů, kde nelze provést 
výpočet BMI v důsledku 
toho, že není možné zís-
kat údaje o váze či výšce, 
je měření obvodu lýtka 
přijatelnou alternativou, 
která zachovává citlivý 
a individuální přístup.  

Nově vytvořený MNA®-SF 
byl představen v červen-
ci 2009 na 19. světovém 
kongresu IAGG v Paříži, 
Dr. Jürgenem Bauerem, 
zástupcem vedoucího Ka-

tedry geriatrického lékařství na Uni-
verzitě Erlangen v německém Norim-
berku, a zároveň druhým autorem 
nedávno publikované studie. V této 
souvislosti poznamenal: „Doufáme, 
že uznání nového MNA®-SF zvýší po-
užití tohoto nástroje (MNA®) v praxi, 
a to díky kratšímu času potřebné-
mu k vyplnění nového zkráceného 
formuláře a také větší flexibilitě 
díky možnosti využití „CC“ jakožto 
alternativního parametru namísto 
BMI.“ Dr. Bruno Vellas, jeden z tvůrců 
MNA®, vydavatel publikace JNHA a 
prezident Mezinárodní asociace ge-
riatrie a gerontologie (IAGG) uvedl: 
„Díky dostupnosti takového nástroje, 
schváleného speciálně pro seniory a 
nyní ještě flexibilnějšího, rychleji a 
snadněji použitelného, by se monito-
rování seniorů k odhalení podvýživy 
či rizika podvýživy mělo stát stan-
dardní praxí, aby bylo možné provést 
nezbytné úpravy ve skladbě výživy. “  

Jiří Neumann
E-mail: jiri.neumann@cz.nestle.com

Co je Mini Nutritional Assessment 
(MNA®) neboli Malý výživový test

Kompletní MNA® je nejuznávanějším screeningovým 
nástrojem určeným k použití speciálně u seniorů MNA® 
má formát dotazníku a nevyžaduje žádná biochemická 
měření či invazivní postupy, stačí pouze zjistit výšku 
a váhu pacienta a vypočítat jeho BMI. MNA® byl vyvi-
nut k monitorování stavu vyživenosti  jakožto součást 
komplexního geriatrického vyhodnocení na klinikách, 
v pečovatelských domech a nemocnicích. K získání více 
informací o MNA® se prosím obraťte na: www.mna-el-
derly.com/.

Podvýživa
Podvýživa zůstává závažným celosvětovým zdravotním 
problémem. A jen v Evropě dosahují náklady s ní spoje-
né přibližně 170 miliard EUR. Podvýživa může u seniorů 
vést ke snížené kvalitě života, k častějším a delším poby-
tům v nemocnici, k většímu množství zdravotních kom-
plikací a případně až k úmrtí. Nakonec, dostupnost přes-
ných a snadno použitelných screeningových nástrojů 
k odhalení případů hrozícího rizika podvýživy umožňuje 
zásah do výživy. Ověřené, snadno použitelné a vyhovující 
screeningové nástroje jako je MNA® by v ideálním přípa-
dě měly být součástí všech správně navržených a prová-
děných režimů nutriční péče.



Vždy, když potřebujete energii

S příchutěmi ovoce, vanilky, čokolády a kávy.
Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro
zvláštní lékařské účely. Doplňková výživa.

Více informací na www.vyzivaprinemoci.cz
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ABY 
BYLO 
JAKO 
DOMA

Něco z praxe 
nutričních 
terapeutek 
Julie 
Sklářové 
a Naděždy 
Škutové

Před časem vznikl na našich zdravot-
ních školách nový obor: dietní sestra, 
který nyní známe spíše pod pojmem 
„nutriční terapeut“. Přestože by se 
mohlo zdát, vzhledem k významu 
stravy a jejímu vlivu na lidský organis-
mus, že o tento obor bude velký zájem, 
obecně se na něj pohlíží spíše s nedů-
věrou, zatímco poptávka po nutričních 
terapeutech dosud převyšuje nabídku. 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdra-
votním postižením v Ostravě čekal celé 
dva roky, než se mu podařilo získat kva-
lifikovnou nutriční terapeutku. Dnes 
zde v tomto oboru dočasně pracují 
dvě specialistky: paní Julie Sklářová, 
která před odchodem na odpočinek 
zaučuje svou mladou nástupkyni Na-
děždu Škutovou. Obě měly předchozí 

O tom, kam až pokročil průměrný věk současného člověka, nás dosta-
tečně výmluvně přesvědčují demografické tabulky a grafy Českého 
statistického úřadu. Ukazuje se, že lidé se dnes mohou dožít v prů-
měru až 73 let (muži) a 80 let (ženy). Ve srovnání s historií je to hodně 
veliký skok. Vždyť se traduje, že básníka Svatopluka Čecha oslovovali 
lidé v jeho osmatřiceti letech „Ctihodný kmete...“ Náš věk samozřejmě 
ovlivňuje nejen úroveň poskytované zdravotní péče, ale také životní 
styl, který se promítá v každé generaci. K němu náleží i naše stravova-
cí návyky, na něž dnes určitě nahlížíme jinak než před mnoha lety.          

pracovní zkušenosti ze svého působení 
v nemocnicích, Naděžda Škutová pro-
šla navíc praxí i v domově pro seniory. 
Práce s lidmi s mentálním nebo kombi-
novaným zdravotním postižením je pro 
obě v podstatě nová, ale o to zajímavěj-
ší. A tak jsme se zeptali:

Proč jste se vlastně rozhodly pro 
toto povolání?

Naděžda Škutová: Od dětství jsem 
chtěla být zdravotní sestrou, ale u svých 
rodičů jsem pro to nenašla příliš velké 
pochopení. V roce 1994 se v Ostravě 
otevíral na Střední zdravotnické škole 
nový obor „dietní sestra“ a mně se zdá-
lo, že by mohl být zajímavý. 
Julie Sklářová: Vždycky jsem měla 
hezký vztah k dětem a zároveň se mi 
líbila práce zdravotních sester. Přihlá-
sila jsem se tedy na zdravotní školu 
a myslela si, že budu pracovat jako dět-
ská sestřička. Bohužel, pro velký počet 
uchazečů jsem nemohla být přijata, 
ale nabídli mi jiný obor: dietní sestra. 
Časem mě tato práce velmi zaujala 
a nakonec jsem jí zůstala věrná od roku 
1969 až dosud. 

V čem podstatném se liší vaše sou-
časná práce ve srovnání se zdravot-
nickým zařízením?

Naděžda Škutová: Především v tom, 
že pacient je v nemocnici pouze na ne-
zbytně nutnou dobu spojenou s jeho 
léčbou. Nutriční péče o něj je pak dána 
především charakterem onemocnění. 
Pracovala jsem v domově pro seniory 

i ve dvou nemocnicích. Rozdíl mezi ne-
mocnicí a prací v domově pro seniory 
a ve Čtyřlístku je v tom, že tady hraje 
nejdůležitější roli skutečnost, že větši-
na klientů zde žije trvale a od toho se 
také odvíjí přístup k tvorbě jídelníčků, 
diet a způsobu stravování. 
Julie Sklářová: Na rozdíl od zdravot-
nických zařízení tady je většina klientů 
trvale odkázána na zdejší stravu. Proto 
musíme brát ohled nejen na jejich zdra-
votní stav a chutě, ale také na zájmy 
a individuální potřeby. Zdejší práce nu-
tričního terapeuta je složitější i v tom, 
že při přípravě diet je třeba vycházet 
z věkové struktury, z druhu a stupně 
zdravotního postižení. 

Na jaké problémy ve způsobu stra-
vovaní narážíte nejčastěji?

Julie Sklářová a Naděžda Škutová: 
Klienti mají zdravotní problémy nejrůz-
nějšího charakteru a potřebují proto 
pečlivý dohled nad přípravou stravy až 
po její konečnou úpravu. Promítá se to 
ve všech typech diet, jež jsou ordinová-
ny podle jednotlivých diagnóz v našich 
zařízeních. Kromě toho tady máme 
také poměrně dost stabilních malnut-
ricí, a proto je nutné trvalé monitorová-
ní stavu klientů pod lékařským dohle-
dem. Hlavně jde o to, odhalit příčinu 
stavu klienta a najít způsob, jak jej změ-
nit a nebo přizpůsobit v jeho prospěch. 
V žádném případě nelze dopustit, aby 
se svezl až do kachektických stavů. 
Snažíme se vést jídelníčky a receptury 
tak, aby jídla byla správně nastavená, 
správně uvařená a pak, aby každý kli-
ent – dítě nebo dospělý, dobře prospí-
val. Naší snahou je, aby strava byla pro 
každého doslova „ušita na míru“. Vše 
by mělo být vyvážené, ale bohužel, ně-
kde se ještě objevují nedostatky, které 
je třeba vyřešit. 
Dříve nebylo od čeho se „odpíchnout“. 
Existuje totiž pouze platný dietní sys-
tém, který je v nemocnicích, ale zaří-
zení sociálních služeb potřebují něco 
trochu jiného. V každé organizaci soci-

Nutriční terapeutka Naděžda Škutová 
(na snímku zprava) spolu s paní kuchař-
kou Evou Kršíkovou při měření teploty 
podávaného jídla klientům.

Ke každodenním „rituálům“ nutriční terapeutky Julie 
Sklářové (na snímku zleva) patří i degustace jídel 
v kuchyni spolu s vedoucími oddělení a úseku ošetřova-
telské péče Čtyřlístku – všeobecnými sestrami Martou 
Buržákovou (uprostřed) a Jiřinou Šimíkovou.
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álních služeb je nutné vypracovat vlast-
ní dietní systém, upravit receptury, pro-
pracovat jídelní lístky dle potřebných 
diet, pitný režim, zabezpečit dostatek 
vitaminů, minerálních látek, je důležité 
sledovat negativní látky (např. choleste-
rol), monitorovat klienty, vyhodnocovat 
a hledat řešení, upravovat stravu, aby 
vyhovovala a zároveň aby se co nejvíce 
přibližovala domácím podmínkám, což 
je samozřejmě velmi těžké.  

Centrum Čtyřlístek však ve své 
složitosti – množstvím klientů, 
kterých je více než čtyři stovky, 
jejich věkem, pohybujícím se od tří 

let až do stáří, stupněm zdravotní-
ho postižení i počtem stravovacích 
provozů,  musí představovat v ob-
lasti nutriční péče poměrně tvrdý 
oříšek...

Naděžda Škutová: Ano, je to složité. 
Ale dávky jsou nastavené, takže jde 
především o to, všechny správně vyvá-
žit a zkombinovat. Někdy to však může 
být i poněkud nevděčné. Zejména když 
změníte něco, na co byli lidé dlouho 
zvyklí a dožadují se toho. Zaměřuje-
me se především na problematiku po-
stižení, na to, jak lidem chutná a sna-
žíme se dělat jim radost. V první řadě 
je však třeba mít na vědomí, že každý 
člověk potřebuje skutečně individuální 
přístup. Většina klientů je tu doma a je 
důležité, aby se tak cítili.
Julie Sklářová: Velmi důležitá je také 
spolupráce nutričního terapeuta s pra-
covníky sociální péče a se zdravotníky, 
kteří dávají důležité podněty a informa-
ce. Zpětná vazba je stěžejní: potřebuje-
me vědět, co klientům při jídle vadí, jak 
přijímají stravu atd. To všechno nám 
velmi pomáhá. Často může mít na je-
jich chuť k jídlu rozhodující vliv také 
způsob podávání stravy... 
Naděžda Škutová: Ano, někdy se tře-
ba ukáže, že k tomu, aby klient spokoje-
ně přijímal určenou stravu stačí úplná 
maličkost: třeba jeho oblíbená lžička...

Stává se vám při práci, že dochází 
ke „konfliktu zájmů“? Třeba ve vzta-
hu kvalita stravy versus cena?

Julie Sklářová a Naděžda Škuto-
vá: Stává se, že některé suroviny se 
z jídelníčku škrtají kvůli ceně, ale často 
se snažíme plnohodnotně je nahradit 
jinými, cenově dostupnějšími surovina-
mi. Podle našeho názoru lze vždy kom-
binovat dobré s levnějším. Zde je velmi 
důležitá týmová práce, především spo-
lupráce se zaměstnanci stravovacích 
provozů. 

Jak hodnotíte úroveň zdejších 
kuchyní?

Julie Sklářová: Obecně mohu říci, že 
strava je zde velmi chutná a pestrá. To 
platí pro všechna čtyři naše zařízení 
se stravovacím provozem, kde se vaří 
dobře, nápaditě a receptury se pečlivě 
vybírají. Je tady také výborný tým, který 
plně respektuje vedoucí kuchařky.
Naděžda Škutová: Jsem spokojená: 
nepoužívají se žádné polotovary, všech-
no je z vlastní kuchyně, velmi chutné 
a z kvalitních surovin. Kromě toho je 
tady krásné, čisté prostředí. Doslova 
jako doma. 

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

 

NUTRIČNÍ PÉČE

... A v jídelně pak ještě nezbytná kontrola 
toho, zda klientům opravdu chutná „jako 
doma“.

Proč právě 
termokazeta
BESSTER?
• Vždy teplé a čerstvé jídlo

• Jednoduchá manipulace 
při rozvozu

• Nerozbitné uzavíratelné 
misky možno umývat 
v myčce nádobí

• Úspora prostoru 
– výborná 
skladovatelnost

• Zdravotně 
nezávadné 
materiály

• Certifi kace podle 
evropských 
standardů

Jiva Jirák dále vyrábí a nabízí 
novou řadu nerezových výrobků 

vhodných do interiéru i exteriéru

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
ŽIDLE, LAVIČKY, STOLKY

NEREZOVÉ ODPADKOVÉ 
KOŠE, KVĚTINÁČE

NEREZOVÉ PLOTY 
A ZÁBRADLÍ

NEREZOVÉ REGÁLY, 
POLICE, 

PRACOVNÍ STOLY

S nerezem 
to umíme

Jiva Jirák spol. s r.o.
Vestec u Prahy 170, 252 42 Jesenice

tel.: 241 932 073, 241 932 269, 241 931 828, 
fax: 241 932 062

e-mail: info@jiva.cz, jiva@mbox.vol.cz, internet: www.jiva.cz

Celá nabídka na www.jiva.cz



REDAKČNÍ INFORMACE

Vážení čtenáři, mnohá zařízení změnila svůj název a tak prosíme ty, kterým časopis 
chodí na adresu se starým názvem, aby zaktualizovali svůj přesný název, případně 
i změny v adresách, na našich webových stránkách. Je tam na to udělaný malý pro-
grámek. Nebo stačí když napíšete na náš mail: redakce@marcom-praha.cz  
Děkujeme!

www.rezidencnipece.cz
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Nenechávejte 
si své nápady 
pro sebe
V posledních třech letech to při pohledu 
na sociální služby v České republice moh-
lo vypadat, že se vše točí jen a jen okolo 
standardů kvality. Bouřlivé diskuze nad 
procesem inspekcí plnily nejednu strán-
ku odborných časopisů. Jakoby existence 
sociálních služeb byla samojedině spjata 
s tím, že budou kontrolovány inspekcí, 
jak splňují standardy kvality sociálních 
služeb. Možná, že kdybychom se zeptali, 
kdo je v sociálních službách nejdůležitěj-
ší, mohli bychom se dozvědět, že „Stan-
dard“. Jen sem tam probleskla zpráva 
o lidech, pro které jsou sociální služby 
určeny. Většinou ale zase v souvislosti s 
nějakým tím standardem a jeho plněním. 
Tak to ale v realitě není. Sociální služby 
jsou službou veřejnosti. A jako takové 
s veřejností musí komunikovat. Když 
Rezidenční péče na jaře loňského roku 
vyhlásila první kolo soutěže „PUBLIC RE-
LATIONS, aneb ukažte všem, že to děláte 
dobře“, mohlo někoho napadnout, proč 
PR zrovna u sociálních služeb. Znají vů-
bec sociální služby něco takového? Po-
třebují vůbec sociální služby něco tako-
vého? Umí to vůbec manažeři sociálních 
služeb? Výsledek prvního kola nás velmi 
příjemně překvapil. Ukázalo se, že PR 
není cizí ani sociálním službám. Nechci 
na tomto místě hodnotit jednotlivé před-
ložené soutěžní materiály, jen konstatuji, 
že mnozí vedoucí pracovníci sociálních 
služeb chápou potřebu prezentace své 
činnosti a podle svých možností prezen-
tační aktivity realizují. 
Zásadním problémem ovšem je chápání 
vazeb a souvislostí v procesu vytváření 
mediálního obrazu dané služby. Příkla-
dem je skutečnost, že použití PR není 
zaměřeno pouze na komunikaci s poten-
ciálním uživatelem, ale vytváří povědomí 
o činnosti dané instituce u celé populace, 
včetně například i potenciálních dárců. 
Vytváření vztahů s veřejností není jedno-
duchá věc a určitě ji netvoří pouze hezké 
logo, publikace o historii služby nebo 
www stránky. PR je komplexní nekončící 
činnost a její základní znalost patří do do-
vedností manažera sociální služby stejně 
jako třeba manažera hotelu. Na rozdíl od 
jiných kolegů manažerů ovšem vedoucí 
pracovníci v sociálních službách nemají 
k dispozici nabídku vzdělávání, které by 
tyto dovednosti s ohledem na specifika 
sociálních služeb rozvíjelo. Tedy zatím 
ji nemají. Po změně legislativy v srpnu 
2009 již MPSV může akreditovat i vzdě-
lávání manažerů v sociálních službách. 
Tyto aktivity jsou také vítanou náplní 
projektů předkládaných do výzev v rámci 
čerpání podpory z Evropského sociální-
ho fondu - Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. První vlaštovky 
vzdělávacích programů pro manažery 
sociálních služeb již projednala hodnotí-
cí komise letos v únoru. Jsou to ale pou-
ze první vlaštovky a tak není záruka, že 
v jejich nabídce naleznete přesně to, co 
potřebujete. Proto bych si na závěr dovolil 
malý apel – nenechávejte si své nápady 
na vzdělávání pro sebe, ale realizujte je, 
třeba s pomocí podpory z ESF. 

Krásné jaro přeje Petr Hanuš 

Předávání cen vítězům 
soutěže Public relations
Na půdě Ministerstva zdravotnictví a pod záštitou ředitele Výzkumného ústa-
vu ministerstva práce a sociálních věcí doc. Ing. Ladislava Průši, CSc., proběh-
lo na začátku ledna slavnostní předávání cen vítězům soutěže PUBLIC RELA-
TIONS. Vzhledem k lednovému počasí a situaci v dopravě s ním související se 
vítězové ze vzdálenějších konců republiky omluvili (ostravský Čtyřlístek a CSS 
Letovice), ale ostatní statečně dorazili a překonali protivenství způsobená ne-
čekaným faktem, že v lednu je mráz a padá sníh.
Po předání diplomů a věcných cen od firmy Hartmann Rico se rozproudila 
diskuze k oceněným pracím, kolovaly ukázky, promítaly se filmy a fotky.  Řeč 
samozřejmě přišla i na spolupráci s novináři a fakt, s kterým se nedá nic moc 
dělat – že je zařízení sociální péče zajímá, jen když hoří nebo se někomu něco 
stane. Hezky to okomentoval i Petr Hanuš z MPSV, když řekl, že v komunikaci 
s veřejností o problematice sociálních služeb je nutno hodně přidat na všech 
frontách. 
Na závěr se stejně diskuze zvrhla na problémy poskytovatelů, které lze shrnout 
krátce: Peníze, peníze a zase peníze. I proto oceňujeme všechny, kteří do sou-
těže šli, protože je na všech jejich komunikačních aktivitách znát, že do nich 
dávají hlavně svůj čas, nadšení a dělají to „za hubičku“.

(red.)
Oceněné práce a další fotografie z předávání cen 
najdete na www.rezidencnipece.cz
Informace k druhému ročníku soutěže vyjdou v červnovém čísle a také bu-
dou umístěny na našich webových stránkách. Těšíme se na Vaši účast!

Jiří Procházka a Eva Švecová, 
Domov Palata

Petra Lysá a Renata Mlčochová,
DZP Kvasice



Díky povrchu FeelDry™ nabízí TENA Flex pacientům trpícím 

inkontinencí tu nejlepší dostupnou péči. Kalhotky TENA Flex 
se nemusejí tak často měnit, udržují dlouhodobě pokožku suchou 

a zdravou. Unikátní rychloupevňovací pás umožňuje snadnou 

a rychlou manipulaci. Navštivte náš web a objednejte si vzorek 

zdarma! Pacienti budou v suchu a vy se místo rutinní práce můžete 

věnovat dalšímu zkvalitňování jejich života. 

www.TENACZ.cz

TENA Flex s FeelDry™
Možná vás p�ekvapí, 
co všechno stihnete
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Nabídněte inovované MoliCare Mobile svým pacientům! MoliCare Mobile 
jsou vhodné pro ženy i pro muže, jak na den, tak na noc, a díky širokému 
výběru velikostí se dokonale přizpůsobí každému pacientovi.
Zavolejte a objednejte si vzorky ještě dnes!

Velikosti a varianty: 
MoliCare Mobile Light: M, L
MoliCare Mobile Extra: XS, S, M, L, XL
MoliCare Mobile Super: S, M, L

 

Pro více informací a VZORKY ZDARMA
volejte na bezplatnou infolinku 800 100 333
nebo navštivte www.hartmann.cz

Dokonale sedí
Přizpůsobí se každému 

a neomezují 
v pohybu. 

Extra savé 
Spolehlivá ochrana 

díky třívrstvému 
savému jádru.

Pohodlné 
a prodyšné 

Díky novému 
jemnému materiálu.

Neutralizují zápach  
Díky aktivním molekulám 
působícím proti zápachu.

NOVÉ

Nové MoliCare Mobile: 
pohodlné jako nikdy předtím
Natahovací kalhotky pro mobilní 
pacienty se střední a těžkou inkontinencí
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