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Vážení čtenáři,
dovolte mi tento úvodník rozdělit do 
dvou zcela odlišných částí.
V době, kdy budete otevírat toto – letos 
poslední – číslo vašeho/našeho časo-
pisu, bude s největší pravděpodobnos-
tí v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR probíhat rozsáhlá diskuze nad ko-
nečnou podobou zákona o státním roz-
počtu na příští rok. Klíčovým slovem ve 
všech těchto diskusích bude slovo škr-
ty. Vláda ve svém návrhu škrtá ve všech 
kapitolách státního rozpočtu, tyto škr-
ty se přímo nebo zprostředkovaně do-
týkají každého z nás.
Myslím, že nikdo v současné složité 
ekonomické situaci nezpochybňuje nut-
nost racionálního hospodaření s dispo-
nibilními finančními prostředky. V kaž-
dém z nás je však trošku obavy z toho, 
aby se „s vaničkou nevylilo i dítě“, aby 
snaha uspořit „za každou cenu“ ne-
znamenala narušení dlouhodobě vel-
mi dobře fungujících principů sociál-
ní ochrany obyvatelstva. Vždyť naše re-
publika je podle mezinárodního porov-
nání z hlediska ohrožení chudobou na 
velmi dobrém druhém místě hned za 
Nizozemím. 
V tomto smyslu je však nutno zmínit se 
o tom, že např. zrušení sociálního pří-
platku pro určité skupiny rodin s dět-
mi i snížení výše příspěvku na péči 
v I. stupni závislosti může znamenat 
značný pokles ve výše citovaném pořa-
dí, nehledě na to, že zcela jistě vyvolá 
tlak na poskytnutí adekvátní ochrany 
v souvisejících sociálních systémech – 
zrušení sociálního poplatku vyvolá tlak 
na poskytnutí podpory ze systému po-
moci v hmotné nouzi, snížení úrovně 
příspěvku na péči v I. stupni závislosti 
vyvolá tlak na zvýšení dotací ze strany 
poskytovatelů především terénních so-
ciálních služeb. Skutečná výše očeká-
vaných úspor tak bude zcela nepochyb-
ně nižší, než se předpokládalo. Ostat-
ně obdobná situace nastala i ve 2. po-
lovině 90. let, kdy snížení úrovně pod-
pory v nezaměstnanosti vyvolalo zvýše-
né výdaje na dávky ze systému sociál-
ní pomoci.
V době, kdy budete číst tento úvodník, 
bude do konce letošního roku zbývat 
již pouze několik dní. Proto mi dovolte, 
abych vám všem poděkoval za námě-
ty, podněty a informace, s nimiž se na 
nás v průběhu roku obracíte, a popřál 
vám šťastné a veselé Vánoce a do roku 
příštího roku hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti jak v osobním, tak i v pracov-
ním životě. 

Ladislav Průša

Rád vzpomínáte na svá studia 
na střední keramické škole 
v Bechyni. Máte rád výtvarné 
umění. Co pro Vás ještě dnes 
znamená hlína?
Naši dávní předkové pomalovali 
stěny jeskyně, kterou obývali, ob-
razy zvířat a výjevy z lovu. Barev-
nou hlínu smíchanou s býčí krví 
proměnili v krásu. Každý pečli-
vě vyrobený předmět, vysázená 
alej, vytočený džbánek, je vlast-
ně arteterapií, jak to odborně na-
zýváte. Dokonce i pěkně uprave-
ný stůl s navařenou pochoutkou 
od maminky či jiné krasavice je 
takový osobní dar. Každá účast 
na polidštění světa je zázračná. 
A jestli se jí zúčastňují i lidé po-
stižení osudem, o to víc je zásluž-
ná a léčivá. Hlína, či zemina, je 
vlastně zdrojem života a ponořit 
do ní s pokorou ruce je báječné.

Vaše kariéra spisovatele prý 
začala nálezem korespon-
denčního lístku od bratra se 
slovy „Máš psát mámě“. Co 
Vám psaní dává?
Ve  vzpomínkách je život rozpro-
střen jako román, umělecké dílo. 
Mnohdy teprve vzpomínka ob-
jasní a zpřehlední to, co jsme ve 
chvatu a zmatku prožili. Vzpo-
mínky jsou poklady, které nelze 
zcizit. Jsou to zároveň učebnice 
a průvodci cest k dnešku i zítřku. 
Život bez paměti je poušť. Paměť 
je jako kořeny stromů. Na nich zá-
visí plnost kmene i jeho plody. 
K psaní jsem se dostal hodně 
pozdě. Ve věku silně zralém. Po-

máhalo mi z krize a pocitu zmar-
něnosti v profesi, které jsem se 
léta věnoval. Těším se a doufám, 
že mě ještě znovu okouzlí kla-
pot mého Conzula a napadne mě 
cosi, co stojí za zaznamenání. 

Jako dítě jste chtěl být léka-
řem…
Aktivní život se díky lékařům, 
technice a vůli stvořitele prodlu-
žuje a společnost si zatím nevy-
tvořila podmínky pro naplně-
ní času, který přinesl. Osmde-
sátiletý dědeček se lehkonohým 
mladíkům a lepým děvám může 
jevit směšným, ale pan primář 
v nemocnici téhož věku zachra-
ňuje svými zkušenostmi zdraví 
a životy. 
Byl jsem těžce nemocen. V ne-
mocnici mi lékaři zachránili ži-
vot. I všechen personál, všich-
ni pracovníci v Motole byli skvě-
lí. Pokládám lékaře a jejich práci 
za výsostnou a nekonečně si jich 
vážím. 

Co si myslíte o přístupu ostat-
ních generací k seniorům?
Úcta ke stáří je v neposlední řadě 
i zkouškou inteligence. Všichni 
přece touží dožít se stáří. A jaké 
bude? Takové, jaké si v zeleném 
mládí připravíte.

Jak strávíte Vánoce?
O Vánocích budu děkovat za na-
vrácené zdraví, za štěstí pobýt 
s blízkými, za to že žiju.

Foto Stanislav Cimbura
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režisér, herec, spisovatel
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RNDr. Jiří Schlanger opustil funkci předsedy Odbo-
rového svazu zdravotnictví a sociální péče a nastou-
pil jako náměstek ministra zdravotnictví. 
Rezidenční péče pozvala pana náměstka k diskuzi 
o tom, jak propojit problematiku zdravotních 
a sociálních služeb. 
(Ptali se: doc. Ladislav Průša, JUDr. Eduard Kaplan)

 NA STEJNOU DIAGNÓZU
 STEJNÝ LÉK

BEZ OHLEDU NA TO, 
KDO JEJ POSKYTUJE

Co je vaším hlavním cílem na této 
pozici? 

Pan ministr ode mne chce, abych po-
mohl plnit programové prohlášení 
vlády v některých záležitostech pro-
jektového charakteru. Ta první, kte-
rá se jeví poněkud odtažitá, je elek-
tronické zdravotnictví. Tak odtažitá 
ale není, protože je podmínkou, aby 
fungovaly všechny procesy, jak ve 
zdravotnictví, tak i v sociálních služ-
bách. Pojímám to jako elektroniza-
ci agend obou resortů, zdravotnictví 
a sociálních věcí. Tato ambice je po-
sazená trochu výš než ambice pro-
gramového prohlášení a v podstatě 
znamená informační podporu všech 
procesů, které jsou ve zdravotnictví 
a sociálních věcech. Dává to ohrom-
né možnosti, co do bezpečí, kvali-
ty, a schopnosti regulovat systémy. 
Předpokladem je samozřejmě sdíle-
ní problematiky s MPSV. 

Druhá věc je dlouhodobá péče, kte-
rá integruje zdravotní a sociální péči, 
takže opět jde o gesci obou minister-
stev. Je třeba se domluvit mezi resor-
ty ve prospěch pacientů, klientů a je-
jich přirozeného prostředí, jde o to, 
jak nastavit podmínky, protože tady 
máme akutní péči, následnou re-
spektive rehabilitační péči a dlouho-
dobou péči. Nejdřív si musíme vydefi-
novat, co je to dlouhodobá péče. Člo-
věk onemocněl, prošel akutní fází, 
byl diagnostikován, byl na něm udě-
lán „pokus“ jeho zdravotní stav zlep-
šit, a teď jde o to, aby se vrátil do prá-
ce, pokud je v aktivním věku, nebo 
aby se o sebe byl schopen postarat. 

Důležitá je prevence, abychom lidi 

v dlouhodobé péči neměli. Jenže oni 
už tam jsou, budou tam stále při-
rozeně přicházet, protože v někte-
rých případech ani kvalitní následná 
péče nepomůže. Mám představu, že 
pokus o rehabilitaci by měl trvat tak 
tři měsíce, pokud se úspěch nedo-
staví, tak se může po pečlivém zvá-
žení opakovat, ale pak už je jasné, 
nedostaví-li se pozitivní změna zdra-
votního stavu, že přijde dlouhodobá 
péče, která by měla brzdit důsledky 
té nemoci a zvládat elementární kva-
litu života i s přispěním ošetřovatel-
ské zdravotní a sociální péče. Přitom 
je třeba najít nejvhodnější prostředí, 
v němž by tato péče mohla být po-
skytována - zda to půjde doma, a na 
tom musí participovat rodina, a po-
kud to nejde, tak v pobytovém zaří-
zení. Ovšem musíme se snažit, aby 
ta instituce to byla až v případě, kdy 
všechny ostatní možnosti péče se-
lžou. Všechno musí mít své podmín-
ky a musí to být správně nadefinová-
no, protože jakmile to není uděláno 
dobře, tak vzniká motivace k faleš-
nému řešení. Někdo z těch subjek-
tů neodehraje svou roli korektně a 
přehraje to na ty, kteří jsou v té chvíli 
v pozici, kdy mají jen povinnosti a 
nemají žádná práva. 

E.K.
Ty dva systémy jsou diskrepant-
ní v tom ohledu, že zatímco zdra-
votnictví má svůj sazebník výko-
nů a má svou péči popsánu, tak 
sociální péče to nemá. Hodláte 
něco dělat, aby ty systémy byly 
kompatibilní? Nevidím jinou ces-
tu, jak poznat hranici mezi zdra-
votním a sociálním, než že to so-
ciální pojmenujeme aspoň v té 

úrovni, jak je to pojmenováno ve 
zdravotním sazebníku.

My jsme na to přišli jako sociální part-
neři již před pěti lety, vyvolali jsme 
prostřednictvím tripartity projekt, 
který to měl řešit, ale na ministerstvu 
práce nám v tom úspěšně bránili čty-
ři roky. Ten projekt se rozjíždí až teď, 
ale nezasáhne přípravu věcného zá-
měru zákona o dlouhodobé péči, pro-
tože je plánován na 4 roky a jako prio-
rita v něm se dal evropský kontext po-
skytování služeb. 

Neříkám, že zdravotnictví to má do-
konalé, všechny kalkulační listy mají 
k objektivitě daleko, ale je tady něja-
ký proces, kterým se výkony do sa-
zebníku dostávají, dle sazebníků vy-
kazují a pojišťovny podle nich platí, 
byť to nedělají podle objektivní pri-
mární zdravotní dokumentace pa-
cienta, ale podle péče vykázané po-
skytovatelem. Proto také plánujeme 
zavést tzv. elektronické zdravotnic-
tví tak, abychom stavěli na skuteč-
nosti a nespekulovali o pravdivosti 
podkladů. Kdežto v sociálních služ-

„Váhal jsem hodně dlouho.“



 
Strana 3 AKTUÁLNÍ TÉMA

bách, kdybyste tam neměli ty tisíce 
poctivých lidí, tak z procesního hle-
diska stojíme na naprostých iluzích. 
Známe pouze několik údajů z účet-
nictví jednotlivých subjektů, stažené 
do OK systému a tím to končí. Tak-
hle se to nedá řídit. Zdravotnictví se 
taky nedá takto řídit, potřebujeme di-
agnózu a dokumentaci, a my se řídí-
me tím, že regulujeme výstupy, a to je 
špatně. Důsledkem mimo jiné je, že 
podle mého názoru  pojišťovny šet-
ří na  ošetřovatelské a rehabilitační 
péči o  zdravotně postižené a seniory 
cca v řádu miliard korun ročně. Pořád 
se preferují jiné segmenty a regulují 
se víc ty levnější, jako následná péče, 
než ta akutní, dlouhodobé péči je vě-
nována minimální pozornost. A ještě 
se křičí, že sociálka něco dluží zdra-
votnictví.  

Je pro mne velkou motivací tuhle dis-
kriminaci zvládnout. Největší je prá-
vě u klientů v pobytových zařízeních, 
kde je kvalita zdravotní péče taky nej-
nižší. Praktičtí lékaři říkají, „oni“ se 
tam o ně zdravotní sestry postara-
jí. Nedostatky jsou i v diagnostice: 
např. podle šetření MUDr.  Holmero-
vé, v jehož rámci byl porovnáván zá-
chyt Alzhaimerovy choroby a jejího lé-
čení v terénu a v zařízeních pro seni-
ory, bylo zjištěno, že v zařízeních je si-
tuace pětkrát horší, tam se dostateč-
ně nesnaží diagnózu zachytit a včas 
začít léčit, lékaři počítají, že stavy pa-
cientů „ty sociálky nějak zvládnou“. 
Vždyť je to jedno, že klient neví, kolik 
je hodin, protože na oběd ho sociálka 
dovede. Instituce tu vlastně žehlí se-
lhání systému zdravotní péče. 

Co ještě patří do vašich kompe-
tencí?

Třetí mojí gescí je propojení zdravot-
ního, nemocenského, invalidního 
a úrazového pojištění. Filosofie řeše-
ní vychází z toho, že nelze posuzovat 
pouze náklady poskytnuté zdravot-
ní péče, ale i náklady vyvolané v so-
ciálních systémech (nemocenské a 
invalidní pojištění) a že je třeba také 
hodnotit, když nemocná osoba ztra-
tí příjem a tím neplatí daně a pojist-
né. Mimo jiné tedy také, jaké problé-
my a náklady způsobuje zdravotnictví 
sociální sféře. Dlouhodobá nemoc-
nost a invalidní důchody, kdo to způ-
sobuje? Buďto je to objektivní, a lidé 
jsou u nás více nemocní a chronicky 
nemocní, než je tomu v okolních ze-
mích, což by mimo jiné mohlo zna-
menat, že je zdravotnictví špatně lé-
čilo a vyléčilo, nebo je to problém ob-
jektivity kontroly dlouhodobé nemoc-
nosti a přiznávání invalidních důcho-
dů. O tom lze objektivně rozhodnout 
pouze na základě primární zdravot-
ní dokumentace pacienta. V momen-
tě, kdy bude zdravotní pojišťovna 

a její smluvní poskytovatelé nést od-
povědnost nejen za fond zdravotního 
pojištění, ale i fondy spravované do-
posud ČSSZ, dojde ke změně chová-
ní a optimalizaci péče k zvýšení kva-
lity a snížení nákladů veřejných fon-
dů jako celku. Ve studii Transparen-
cy International jsme to spočítali na 
40 miliard, stejné bylo vyjádření ředi-
telů zdravotních pojišťoven v televiz-
ní debatě. Takže je správné dát bě-
hem tří let do elektronického zdravot-
nictví 5 mld. a každý rok uspořit mi-
liard 40, resp. je předisponovat: tře-
ba teď 5 a v budoucnu 10 miliard na 
péči o seniory, něco na drahé diagnó-
zy, a 20 miliard na navýšení prostřed-
ků pro zdravotnický personál, aby se 
zprávy o odchodu lékařů do Němec-
ka mohly stát minulostí. To je naše 
strategie. 

Zdravotní pojišťovny dosud vůbec ne-
zajímalo, jaký je výsledek péče, pro-
tože nenesly žádnou odpovědnost 
za sociální dávky. A úředníky Čes-
ké správy sociálních služeb to neza-
jímalo taky. Protože o každém úřadu 
platilo, čím větší měl obrat, tím vět-
ší měl moc nebo byl úřadem důleži-
tějším. Doposud nikdo nebyl motivo-
ván a nijak zainteresován na snižo-
vání nákladů. Kdyby například platy 
úředníků exponenciálně rostly s po-
klesem přiznaných dávek, za předpo-
kladu, že by lidé měli možnost se od-
volávat k soudům, a soudy by fungo-
valy, tak by vznikla nějaká rovnová-
ha. Úředníci by to tlačili dolů a soudy 
by to narovnávaly. Tak to není a tak 
máme víc invalidních důchodců, než 
mělo Německo po válce. A paradox-
ně, i když poskytujeme více a kvalit-
nější zdravotní péče, stejně nám při-
bývá invalidních důchodců. Propoje-
ní obou systémů je jediná cesta, jak 
motivovat subjekty k finanční odpo-

vědnosti. Až budeme schopni regu-
lovat proces kontroly dlouhodobé ne-
moci a přiznávání invalidních důcho-
dů, tak pak ten fond a odpovědnost 
můžeme svěřit zdravotním pojišťov-
nám, které na základě těch informací 
začnou plánovat lepší péči. Následná 
péče v tu chvíli bude mít obrovskou 
hodnotu, protože aniž by se zásadně 
zatížil fond zdravotního pojištění, od-
lehčí se fondu nemocenských a inva-
lidních dávek. Prostě budou mít v ru-
kou celý osud člověka a finančních 
souvislostí. Ostatně je to tak i v Ra-
kousku, v Německu, my jsme to tu 
měli za první republiky také. 

L.P. 
Jak zkontrolujeme, že doktor roz-
hodl opravdu správně? Že ten člo-
věk je opravdu nemocný. Když 
je např. diagnóza angína nebo 
chřipka, tak kontrola, která bude 
vždy následná, bude kontrolovat 
papíry, a nikdy se nedostane na 
toho člověka, aby zkontrolovala, 
že se lékař správně rozhodl.

Kontrolovatelné jsou ty souvislos-
ti, my chceme dokonce do násled-
né péče vložit povinnost, aby pojiš-
ťovna a lékař dohadovali plán ná-
sledné péče. Tam je objektivizace, 
přijde druhý názor, revizní lékař si 
může sám vyžádat následná vyšetře-
ní. A díky elektronizaci tam ta histo-
rie bude pořád. Software pojišťoven 
vyhodnocuje budget a pacienty kaž-
dého lékaře a porovnává se to s prů-
měrem, a potom u řady diagnóz lze 
sledovat pacienta tím informačním 
systémem, jestli je péče o něj stan-
dardní, jestli je v nějakém koridoru, 
který doporučí odborné společnosti. 
Dnes už máme v národním referenč-
ním centru metodologii, jak by měly 
odborné společnosti pracovat inteli-

„Lékaři odmítají pod tlakem 
pojišťovny indikovat péči“, 

říká Eduard Kaplan.
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gentně se standardy, jak je mají na-
stavit. V ten okamžik můžeme stan-
dardy přeložit do logistické řeči, tzn. 
za prvé jak léčit, a za druhé jak zpra-
covávat informace, zda léčba probíhá 
v intencích doporučení. 

Dokonce některé výchylky poznáme 
ex post a můžeme se za prvé bavit 
o kvalitě toho lékaře, a zda s ním uza-
vírat smlouvu, a to je velký tlak, a za 
druhé se můžeme bavit o osudu toho 
pacienta. Tím se zmenší prostor pro 
špatnou praxi, resp. jak píší zostra 
novináři, pro podvody a korupci.

E.K.
Největší potíže jsou v ošetřova-
telských paušálech. Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb na-
vrhovala podmínky, ale lobby 
VZP byla silnější a vytvořila nej-
obtížnější systém vykazování. 
Jak je ministerstvo na tohle při-
praveno, do kdy můžeme očeká-
vat, že se to změní? Všichni říka-
jí, že paušály by byly nejlepší. Je 
tady časová představa, kdy by se 
mohly zavést?

My jsme se tenkrát domluvili, že úhra-
dy za výkony v ošetřovatelské praxi 
v zařízeních sociálních služeb budou 
jen dva roky, protože první rok se to 
napočítá, druhý rok se s těmi daty 
bude pracovat, aby byly podklady 
pro jednání o seznamu výkonů a sa-
zebníku. Dva roky jsme pracovali, ale 
VZP byla přesvědčena o tom, že to ne-
chce, a tak „to neodpracovala“ nebo 
„nedopracovala“. Tím že kalkulace 
a dohodování nedělá ministerstvo 
samo, ale že to metodicky vede VZP, 
která to procesuje na svoje náklady, 
tak se to nesplnilo. Ministerstvo má 
ambici dostat zdravotní cenotvorbu 
do svých rukou. Navíc se v navrho-
vaných principech pro změny v soci-
álních službách a pro dlouhodobou 
péči se změnou posuzování pacientů 
a klientů a změnou způsobu úhrady 
péče počítá. 

E.K.
Asi si pamatujete jako předseda 
odborového svazu, že když jsme 
rozjížděli odbornost 913, tak po-
jišťovna udělala masivní kontro-
ly a využila neznalosti pobyto-
vých zařízení a kontrolami je za-
strašovala a omezovala ve vyka-
zování. Stav je takový, že my 
v pobytových zařízeních posky-
tujeme více péče, než fakticky vy-
kazujeme. Pojišťovny, zejména 
VZP, teď dělá taktiku, zastrašu-
je, zvedá sluchátka, tohle nesmí-
te vykazovat, a všichni „sklap-
nou podpatky“. Nyní se ale VZP 
výrazně soustředila na praktické 
lékaře a ovlivňuje je. Tím, že jedi-
ná VZP má bonusový systém, tak 

dochází k tomu, že praktici se do-
stanou při předepisování péče 
nad celorepublikový průměr, už 
jsou líní to zdůvodňovat (psát pa-
píry) a nám tvrdí, že je pojišťovna 
trestá, protože jim nedá bonus. 
Bonus jde tedy proti nám.

Ty výkony jsou neadekvátní, jestliže 
v pobytových zařízeních máme klien-
ty zařazené do 3. a 4. stupně příspěv-
ku na péči, fakticky ležící pacienty, 
a např. polohování vůbec ve výko-
nech nemáme, a to je třeba dělat kaž-
dé dvě hodiny, tak kde to jsme? To 
platí kdo? Zřizovatel. Tam je těch pět 
miliard. Budeme muset nastavit pra-
vidla úhrady zdravotní péče podle ob-
jektivní potřeby a společenského zá-
jmu, stanovit kritéria tak, aby ti, kte-
ří péči poskytují, za to nebyli trestáni.

E.K.
Paragraf 18 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění uvádí pod-
mínky, za jakých mohou nelékař-
ské profese poskytovat služby, 
a jednoznačně říká, že je to na 
základě indikace lékaře. U nás 
dochází k tomu, že lékaři odmíta-
jí pod tlakem pojišťovny indiko-
vat péči, a tak  80 % péče v zaříze-
ní se poskytuje bez indikace. Jak 
se na to díváte z pozice minister-
stva?

U ošetřovatelské péče se budou dále 
zvyšovat kompetence zdravotních 
sester a jednou z možností je, aby tu 
péči indikovaly komunitní sestry. Prv-
ní fáze je delegovat to na sestry. Ještě 
není dořešena otázka, kdo bude ko-
munitní sestry platit. Souvisí to s tím, 
že máme zájem na komunitní péči, 
ale obce nemají ze zákona povinnost 
se starat o zdraví a sociální věci svých 
občanů. Hodně 
teď půjde o věc-
ný záměr záko-
na o dlouhodobé 
péči a novelu zá-
kona o sociálních 
službách, proto-
že tam musíme 
přijít s tím, co bu-
dou muset dělat 
obce. 

E.K.
Je to neřeši-
telný problém. 
Každý má v úc-
tě doktora a bo-
jí se proti němu 
vystupovat. 
Doktor řekne, 
pojišťovna mi 
to zakázala, ne-
předloží ani pí-
semný důkaz, 
to by byl ale-
spoň podklad 

pro stížnost např. ombudsmano-
vi. Je to bludný kruh, kdy zejmé-
na VZP ovlivňuje doktory.  Jak 
se tedy poskytovatelé mají cho-
vat? Přece doktor musí předepsat 
péči, pokud je nutná. 

Každá fyzická osoba a právnická oso-
ba za své klienty si přece může stěžo-
vat: za prvé na krajském úřadě, kde je 
zařízení registrováno, za druhé je tu 
lékařská komora a za třetí minister-
stvo zdravotnictví. A samozřejmě po-
jišťovna, tu je třeba uvádět do situa-
ce, aby zaregistrovala konflikt. Lékař 
nebude dělat to, co je pro něj nevý-
hodné. Je třeba na pojišťovnu tlačit, 
protože je ze zákona povinna zpro-
středkovat péči, je třeba dožadovat 
se svých práv a plnění povinností dru-
hých stran. Pokud si nikdo nestěžuje, 
ministerstvo o tom problému ani ne-
může vědět. Tady jsou nějaká práva 
a povinnosti a bilanci si musíme na-
stavit tím, že budeme plnit tyhle věci, 
a ne že problémy jedné skupiny nebu-
deme řešit.

E.K.
Zajímal by mne váš názor na sys-
tém kontroly kvality sociální 
péče. Ve zdravotnictví tento sys-
tém není, asi tam neschází?

Není a schází tam. Na řešení systému 
kvality byly vynaloženy stamiliony ko-
run z různých fondů a výsledek je na-
prosto nulový. Ministerstvo, pojišťov-
ny i poskytovatele a odborné společ-
nosti čeká ještě mnoho práce. V ob-
lasti sociální péče si mi zdá, že se to 
moc nepovedlo, protože od řady ko-
legů slyším, jak je časově náročné se 
kontrolorům při kontrole věnovat, 
že to někdy má povahu „buzerace“ 
a stojí to moc peněz. Často si stěžu-

Doc. Ladislav Průša, CSc., 
ředitel Výzkumného 

ústavu práce 
a sociálních věcí 

MPSV ČR
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jí, že kontrola vůbec nezohledňuje fi-
nanční situaci poskytovatele a chro-
nický nedostatek personálu. Myslím, 
že největší díl kvality přináší entuzi-
asmus lidí v sociální péči. 

L.P.
Já se vrátím k dlouhodobé péči. 
Tvrdím jednu věc: systém inte-
grované dlouhodobé sociálně 
zdravotní péče tady máme. Pod-
le mého názoru není třeba dělat 
žádný nový zákon, je třeba udě-
lat zrcadlo mezi financováním 
ošetřovatelské péče ve zdravot-
nických zařízeních a v zařízeních 
sociálních služeb. Proto se ptám, 
proč se nemocnice brání tomu, 
aby se registrovaly jako poskyto-
vatelé sociálních služeb?

To je jasné, nemocnice jsou zavede-
ny na poskytování zejména akutní 
zdravotní péče prostřednictvím týmu 
zdravotnických profesionálů. Povaze 
činnosti a způsobu práce těchto týmů 
a finančním souvislostem poskytová-
ní sociálních služeb neodpovídá. Ve-
dení se příliš nezabývá diferenciací 
poskytovaných služeb. Stačí se podí-
vat na úhrady péče.

Stačí počítat: ošetřovatelské lůžko 
v domově důchodců stojí denně 800 
korun, v LDN 1300 a v nemocnici přes 

dva tisíce. O tom to je… Sazby na so-
ciální služby nepomáhají pokrýt ná-
klady na lékaře. A navíc je se získá-
ním prostředků za sociální službu vel-
ká administrativa a některé finance se 
do nemocnice ani nedostanou. Proto 
se musíme občansky vzbouřit a sys-
tém nastavit tak, aby všichni poskyto-
vatelé našli motivaci k poskytování di-
ferencované zdravotní a sociální péče 
a aby občané a pojišťovny mohli u nich 
tyto služby poptávat podle potřeb.

Pane náměstku, chcete ještě na zá-
věr něco sdělit našim čtenářům?

Já bych chtěl obnovit spolupráci MZ 
s MPSV a symbolicky zprovoznit tu 
starou spojovací chodbu v podzemí 
mezi oběma budovami. Myslím, že 
bychom tam my úředníci mohli pro-
cházet na naše osobní karty a  déšť 
a sníh  by odpadly jako poslední pře-
kážky takové spolupráce.

Zaznamenala Lenka Kaplanová

„Největší díl kvality přináší 
entuziasmus lidí 
v sociální péči.“
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Na počátku devadesátých let mi-
nulého století jste stála u zrodu 
tehdejších Česko-francouzských 
dnů v Ostravě, jež se později pro-
měnily v Evropské dny handica-
pu. Co vedlo k této iniciativě?
Setkání s paní Věrou Rackovou, kte-
rá mě navštívila v roce 1992 na dopo-
ručení tehdejšího náměstka primá-
tora Zbyňka Pražáka. V té době jsem 
byla vedoucí České školní inspekce 
v Ostravě a krátce předsedkyní komi-
se Rady města Ostravy pro handica-
pované děti a mládež. Vznik této ko-
mise jsem iniciovala společně s JUDr. 
Libuší Šmehlíkovou. Paní Racková 
byla v té době matkou tříleté zdravot-
ně postižené holčičky a intenzivně se 
zajímala o to, jak účinně pomoci své 
dceři Zuzance a dalším postiženým 
dětem. Při své návštěvě Francie se 
setkala s remešskými odborníky na 
tuto problematiku a navštívila jejich 
zařízení, což pro ni bylo takřka zjeve-
ní. V té době byla u nás tato oblast ví-
ceméně v plenkách. Pozvala odborní-
ky z Remeše, aby své zkušenosti pře-
dávali u nás v Ostravě. Bylo zapotře-
bí vše zorganizovat, připravit, získat 
finanční prostředky. A s tím se Věra 
Racková obrátila na mě. Byli jsme na-
prosto malý tým: manželé Rackovi, 
náměstek Zbyněk Pražák a já. Svou 
jazykovou erudicí nám pomáhal můj 
manžel, který potřebné texty překlá-
dal do angličtiny a francouzštiny. Tak 
vznikl 1. ročník česko-francouzských 
dnů zaměřený na problematiku zdra-
votně postižených. Poděkování pat-
ří sponzorům, kteří podporovali prv-
ních pět ročníků, pak převzalo finan-
cování statutární město Ostrava. Je 
neuvěřitelné, že se letos konal již 

18. ročník, dnes pod názvem Evrop-
ské dny handicapu. Poděkování patří 
všem, kteří se o tuto tradici zaslouži-
li. Je to v současnosti široce rozvětve-
ná mezinárodní akce s velkou presti-
ží. A stále mají tyto dny co nabídnout!

Čím byly pro nás v té době pří-
nosné francouzské zkušenosti 
v oblasti sociálních služeb?   
Takřka vším. V přístupu k postiženým 
a k jejich rodinám. Ve vysoce profesi-
onální péči odborníků včetně rehabi-
litace, v úzké spolupráci s klienty. Od 
francouzských přátel jsme poznáva-
li celou řadu kompenzačních pomů-
cek, které ulehčují život zdravotně 
postiženým. Mnohé se začaly vyrábět 
i u nás a jsou v dnešních zařízeních 
samozřejmostí. Mohla bych vyjme-
novávat další a další podněty, zkuše-
nosti, s nimiž jsme se při jednotlivých 
ročnících setkávali. Zajímal nás způ-
sob financování služeb, ochotně pře-
dávali své zkušenosti, školili naše od-
borníky v Bobathově metodě, což je 
rehabilitační cvičení s klienty. Musím 
na tomto místě vzpomenout MUDr. 
Irinu Chmelovou, tehdejší primářku 
Dětského rehabilitačního stacionáře 
v Ostravě, která byla prvním odbor-
níkem v ČR vyškoleným v Bobathově 
metodě. I jí patří velké poděkování za 
to, kam se posunula péče o zdravot-
ně postižené děti v Ostravě i v celém 
kraji. Po několika letech odborníky 
z Remeše nahradili odborníci z Breta-
ně, s nimiž organizátoři Evropských 
dnů handicapu spolupracují dodnes.
To, co obdivovali francouzští přáte-
lé v porevoluční době u nás, byl pře-
devším obrovský zápal a nadšení na-
šich lidí při péči o zdravotně posti-

Vysoké hodnocení 
si zaslouží jen 
takový stát, který 
se dokáže postarat 
o ty nejpotřebnější
Ř ÍK Á V ROZHOVORU PRO REZ IDENČN Í 
PÉČI  POSL ANK YNĚ JAROSL AVA 
WENIGEROVÁ

Po letošních jarních parlamentních volbách zasedla nově 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky paní 
PhDr. Jaroslava Wenigerová z Ostravy. Je členkou Výboru pro 
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členkou Výbo-
ru pro sociální politiku a Komise pro rodinu a rovné příležitos-
ti. V paní poslankyni Wenigerové získal český parlament nepo-
chybně výraznou osobnost s vysokou odbornou erudicí, širo-
kým rozhledem a neutuchající energií. I to byl jeden z důvodů, 
proč jsme ji požádali o následující rozhovor.

PhDr. JAROSLAVA WENIGEROVÁ
Vystudovala obor dějepis – český 
jazyk na Filozofické fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně,  pracova-
la řadu let jako středoškolská uči-
telka. Od roku 1990 byla zástup-
kyní vedoucího pedagogicko or-
ganizačního oddělení tehdy ještě 
Severomoravského kraje, od roku 
2001 působila na školském odbo-
ru Okresního úřadu v Ostravě, v le-
tech 2001 – 2005 byla také vedou-
cí České školní inspekce 
v Ostravě, 1997 - 1998 náměstkyní 
ústředního školního inspektora 
a 1998 – 1999 školní inspektor-
kou pro střední školy v Ostravě. 
V období 1999 – 2002 působi-
la jako učitelka na Vyšší odborné 
škole sociální v Ostravě. V letech 
2009 – 2010 byla poradkyní mi-
nistra školství Ondřeje Lišky a mi-
nistryně školství Marie Kopicové. 
Několik let působila také v Nada-
ci Telepace. Za ODS byla v letech 
1994 – 1998 členkou zastupitel-
stva města Ostravy, v letech 1992 
až 1998 předsedkyní komise Rady 
města Ostravy pro handicapované 
děti a mládež, od roku 1998 je její 
místopředsedkyní, v letech 2000 – 
2004 byla členkou zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje, řadu let 
působila také jaké náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kra-
je pro oblast školství. Byla členkou 
a později také předsedkyní komi-
se Rady Asociace krajů pro školství 
a sport, od roku 2008 je členkou 
zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje, členkou výboru pro výcho-
vu, vzdělání a zaměstnanost, člen-
kou komise Rady kraje pro vědu 
výzkum a vysoké školy. 
Je vdaná, má dvě dcery a čty-
ři vnučky a zdobí ji široké záliby, 
mezi něž patří především četba, 
hudba, divadlo a cestování. Její ži-
votní motto (J. A. Komenský): „Má-
li se člověk stát člověkem, musí 
se vzdělávat.“



Strana 7 ROZHOVOR

žené děti i dospělé klienty a velká 
chuť se stále učit. Myslím si, že se-
tkání byla a stále jsou pro všechny 
zúčastněné přínosem. Francouzi už 
v 90. letech měli vytvořené podmínky 
pro nezávislý způsob života zdravotně 
postižených, příslušný zákon k němu 
byl schválen v 70. letech minulého sto-
letí. Nás takový zákon stále ještě čeká. 
Věřím, že se podaří navrhnout jej ješ-
tě v tomto volebním období a že budu 
moci přispět k jeho vzniku. 

Jak dalece změnily nebo ovlivni-
ly evropské zkušenosti přístup 
našich zodpovědných činitelů 
k lidem se zdravotním postižením 
a službám, které jsou jim posky-
továny? 
Velice pozitivní roli sehrála některá 
občanská sdružení, jež mnohdy za-
kládali rodiče zdravotně postižených 
dětí, kteří nejlépe věděli a stále vědí, 
co je pro jejich dítě nejlepší. Ti nejak-
tivnější pak byli silným hnacím moto-
rem, jenž působil na odpovědné či-
nitele, aby v rámci svých kompeten-
cí konali. Ne vždy a ve všem se daři-
lo, ale pokrok v této oblasti je zcela 
zřejmý. Nabídka služeb je pestrá, po-
zitivní roli sehrál Komunitní plán na 
území města Ostravy. Už v polovině 
90. let, kdy jsem předsedala několi-
krát zmiňované komisi, jsme vydali 
informační bulletin, v němž byl uve-
řejněn seznam všech zařízení stát-
ních i nestátních organizací pro zdra-
votně postižené na území města v 
oblasti školství, sociální i zdravotnic-
tví. Setkal se s velkým ohlasem nejen 
u uživatelů v Ostravě, ale v celé Čes-

ké republice a v zahraničí. Tento bul-
letin se dočkal několika reedicí.
Pokud se v Ostravě podaří postavit 
Dětské centrum pro zdravotně posti-
žené, jehož myšlenkové základy se 
zrodily právě ze spolupráce s Fran-
couzi, kteří nám v tom byli vzorem, 
budu to považovat za završení dva-
cetiletých snah přispět ke zkvalitně-
ní života zdravotně postižených v Os-
travě. Avšak bez aktivity rodičů zdra-
votně postižených dětí a pochope-
ní města Ostravy i komise Rady měs-
ta Ostravy pro handicapované děti 
a mládež, by se tento náš společný 
sen nemohl nikdy uskutečnit.

Co se podle vás podařilo podstat-
ně zlepšit nebo napravit a v čem 
ještě vidíte slabiny českého sys-
tému péče o lidi se zdravotním 
postižením? 
Velké mezery stále vidím v malé mož-
nosti samostatného bydlení zdravot-
ně postižených a jejich zaměstná-
vání. U těžce zdravotně postižených 
dětí a mladých lidí, o něž pečuje ro-
dina, pak vytvoření takových podmí-
nek, kdy rodina nebude muset suplo-
vat stát. Jinými slovy řečeno: Tak jako 
stát vytváří podmínky pro rozvoj zdra-
vých dětí, musí být vytvořeny podmín-
ky pro děti a mládež zdravotně posti-
žené. Říkáme tomu rovné příležitos-
ti. Ty by se pak bezezbytku měly do-
týkat všech, bez ohledu na postižení 
a věk, ale i sociální status. Tady nás 
ještě čeká dlouhá cesta. Platí však 
obecně. Jen takový stát si zaslouží vy-
soké hodnocení, dokáže-li se posta-
rat o ty nejpotřebnější. A to jsou naši 

senioři, zdravotně postižení, nebo ti, 
kteří se nikoli vlastní vinou dostali do 
závažné životní situace. 

Vy sama jako poslankyně může-
te nepochybně přispět k nápravě 
některých přetrvávajících nedo-
statků v systému sociální péče. 
O co konkrétně byste se chtě-
la z titulu svého postavení a jako 
členka parlamentního Výboru 
pro sociální politiku zasadit?  
Jsem členkou sociálního výboru Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a jeho podvýboru pro zdravotně po-
stižené, kromě dalších v oblasti škol-
ství. Určitě budu usilovat o to, aby 
problematika zdravotně postižených 
byla pojata ve své koncepci komplex-
ně, včetně nového zákona. Inspiraci 
mám například v již zmiňovaném pří-
slušném zákonu ve Francii. 
Za svůj dosavadní úspěch v sociálním 
výboru při projednávání rozpočtu na 
příští rok považuji to, že jsme spo-
lečně s kolegyní a poslankyní Len-
kou Kohoutovou (známá osobnost 
v této oblasti v Praze) výraznou mě-
rou přispěly k tomu, že do roku 2012 
bude zachován sociální příspěvek ro-
dinám, které pečují o těžce zdravot-
ně postižené děti. V návrhu Minister-
stva práce a sociálních věcí měl být 
přiznán v rámci úsporných opatře-
ní pouze u dětí do 7 let věku. Věřím, 
že od roku 2012 bude problematika 
zdravotně postižených řešena kom-
plexně včetně financování.

Rozhovor připravila:
BOHDANA RYWIKOVÁ

Fotografie: archív redakce
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DVAKRÁT DO TÉŽE ŘEKY 
NEVSTOUPÍŠ?

Revizní zpráva z druhé revize nepřišla 
za obvyklých 30, ale za očekávaných 
60 dní. Člověk se o to víc bál, co revi-
zoři na více než 300 stránkách našli. 
Představoval si hejno seběhnuvších 
se revizních pracovníků, kteří s lupou 
a mikroskopem prozkoumávají, jak 
stránka 54 souhlasí a koreluje se stra-
nou 213 apod. Člověk se bojí sofistiko-
vaného a právně neprůstřelného tex-
tu, který je podložen mravenčí a profe-
sionální prací s pádnými právními ar-
gumenty. 
O co větší zděšení nastává, když ote-
vřete dopis s revizní správou, která je 
– lidsky a slušně řečeno – neprofesio-
nální. Kdy vám vytknou u pěti klientů 
pouze 2 principielní výtky, nad který-
mi se povede spor.  Za prvé nám bylo 
u 4 klientů vytčeno, že u aplikace léků 
není v dokumentaci zdokumentová-
no poškození polykacího syndromu 
a žádná zmínka o kontrole dutiny úst-
ní. V druhém případě šlo o neuznání 
časové intervence při aplikaci inzulí-
nu inzulínovým perem. Celkem již ne-
šlo o cca 163 000 Kč za první kvartál 
roku 09, ale pouze o cca 25 000 Kč za 
totéž období. 
Musím se pochlubit, že základní sché-
ma námitek jsem sestavoval sám, což 
je v mém případě co říci, nicméně cel-
kové vyznění a argumentační podlo-
ží bylo zrevidováno odborníky. U prv-
ních čtyř případů mi bylo líto, že VZP 
pořád vyžaduje nesmyslné dokumen-
tování, zvlášť v případech, kdy se léky 
aplikují u klientů s demencí, kde není 
porucha polykacího ústrojí. Navíc, 
pokud naše organizace má sepsány 
standardy kvality poskytované zdra-
votní péče, kde je celkový postup u vy-
kazovaných výkonů popsán, včetně 
kontroly dutiny ústní. Je otázkou, zda-
li opakovaně doslovně psát do sester-
ské dokumentace celý postup, na což 
by však určitě postačila cca 30 minu-
tová časová intervence. Pokud to VZP 
chce, já se osobně nebráním. Je to 
cesta k navýšení zaměstnanosti zdra-
votních sester, jejichž odbornosti si 
velice vážím a která je přínosem pro 
organizaci. Avšak nevím, co by tomu 
řekli šetřiví vládní reformní bouráci 
a již tak napnutý rozpočet VZP.
Druhá výtka je ohranou písničkou 
VZP. Uplatnili jsme námitku, že o ne-

dodržení časového limitu nebyly po-
dány žádné důkazy a také, že pokud 
lékař posoudil aktuální stav klienta 
takto, tak to musíme, jako odbornost 
913 respektovat. 
Pro oba případy pak platí, že tyto kli-
enti byli vybráni namátkově, že takto 
mohou vyškrtat vše. Jenže o klienta, 
který má poruchu polykacího reflexu, 
není možno starat se v sociálních za-
řízeních. Tedy, pokud bychom se smí-
řili s tímto stavem, kdy sice jde pouze 
o směšných 25 000 Kč, nicméně prin-
cipielně je v ohrožení celá podstata 
všeobecné sestry v sociálních služ-
bách, určitě bychom si pod sebou uře-
zali nenávratně větev. 
Po odeslání námitek to již VZP netr-
valo ani 30 dní a její zamítnutí jsem 
měl na stole. Podstatou zamítnutí 
a budoucího soudního sporu je jed-
noznačnost a prokazatelnost námi 
vedené dokumentace. Zdali v deseti-
minutové intervenci musí sestry vypi-
sovat elaboráty, jako to dělají sestry 
v nemocnicích. Ale my nejsme nemoc-
nice. K nám se klienti nechodí léčit. 
K nám chodí bydlet, žít. Navíc vše pod-
statné je vypsáno v našich standar-
dech, kterými se samozřejmě řídíme. 
V případě, že bude VZP proplácet pau-
šálně 30 minut, pak sester budu mu-
set mít téměř 3x víc a v dokumentaci 
budou popisovat i kolik kroků ušly po 
cestě ke klientovi, na co zrovna mys-
lely, atp.  
Nicméně na toto zamítnutí jsme rea-
govali výzvou ke smírčímu řízení, ja-
kožto dalšímu logickému a nutnému 
kroku. Tentokrát bylo místo určeno 
na vyšší úroveň. Nikoliv okresní Pelhři-
mov, ale krajská Jihlava. (Příště se ur-
čitě setkáme na pražské centrále. Ale 
po té?) Nikoliv jeden revizor z Jihlavy 
a jeden z Tábora. Nyní tři revizoři 
z Olomouce a jeden z Tábora. (Do ja-
kých rozměrů to dopluje? Kolik to 
všechno stojí nás daňové poplatníky?) 
A opět. Nepřipravenost, resp. špatná 
připravenost, zmatečnost, opět stejně 
labilní argumenty neargumenty. Nej-
více se mi líbí závěrečné stanovisko 
VZP. VZP prý trvá na svém a popírá, že 
by uznala, že ošetřovatelská péče byla 
indikována na dokladech ORP 06 a že 
by nic nenamítala, že v rámci indikace 
nebyla péče poskytnuta. ORP prý ne-
byl předmětem revizního nálezu. Ko-
nec volného přepisu. 
Ale proč si tedy VZP ORP kopírovala? 

A proč nyní popírá obsah toho, co si 
kopírovala? Jak došla k závěru, že 
péče nebyla poskytnuta a nebyl na-
plněn čas nebo obsah? Nestačí kon-
statovat, musí se doložit. A to jak v re-
vizní správě, tak ve vypořádání námi-
tek chybělo. Nicméně, po celou dobu 
bylo vidět, že „již předem je po“ a že se 
prostě nedohodneme. VZP bude úto-
čit na prokazatelnost dokumentace. 
Jakmile totiž neměli před sebou růz-
né nesmyslné anamnézy, plány péče, 
různé čárkovací archy a další skopiči-
ny, na které jsou v nemocnicích zvyklí, 
jako by nebyli ve své vodě. Ale je to žá-
doucí v sociálních službách? Proplácí 
to VZP? Je to ze zákona a z logiky věci 
uplatnitelné i na nás? 
Nestačí excelová tabulka, která má 
veškeré náležitosti dokumentace a 
kde se zaznamenává datum, čas, jaké 
výkony byly provedeny, přesně vypsa-
né léky, gramáž, počet tabletek, po-
psaný převaz, odběr atp. a kdo to vy-
konal s jeho podpisem? Resp. jak roz-
sáhlou dokumentaci musí vést 913, 
aby to bylo úměrné času a zároveň 
prokazatelné? Kdo a jak má dokazo-
vat naplnění či nenaplnění času i ob-
sahu (to je ve standardech)? Je to ve 
vztahu ke kvalitě revizní zprávy opráv-
něný nárok ze strany VZP? Lze se opřít 
o zákony ČR? Toť otázka, na kterou 

V čísle 1/2010 Rezidenční péče vyšel článek Jana Výborného Jak jsem potkal revizory VZP.
„Napsat pokračování tohoto článku pro mne není lehké“, říká Jan Výborný.
„Mám pocit, že o toto téma nikdo nestojí. Ale když člověk něco začne, a dává to smysl, měl by 
to dokončit. Volně tedy navážu“. 

Jak to bylo dál
aneb nikdy 
nekončící 

příběh

Foto archiv Domova
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asi bude muset odpovědět nezávislý 
soud. Osobně jsem již zahájil příprav-
né kroky pro podání žaloby. A tady 
jsem u jádra pudla.  

JAK TO S NÁMI VLASTNĚ VYPADÁ?

Stojí skutečně organizace poskytují-
cí převážně pobytové sociální služby, 
tedy většina příspěvkových organiza-
cí, ale i NNO a jejich zřizovatelé o to, 
aby se udělal pořádek, abychom se 
ozvali, nebo jsme spíš mlčící většině 
na obtíž a nepohodlní? Jak se k tomu 
staví naše stavovská organizace? Jaký 
způsob podpory pro těch pár ojedině-
lých jedinců vymyslí? První rozsudky 
budou pro celou naši branži nesmír-
ně důležité. Nebude nakonec lepší, 
když to necháme plavat? Ať si každý 
vykazuje, jak chce, jak dokáže, nako-
lik je schopný? „Stejně mi to někdo 
musí dát,“ zní heslo, které jsem slý-
chával a stále slýchávám velice čas-
to. Proč zrovna já (a pár dalších kole-
gů) se musíme stresovat, soudit. Co 
z toho budeme mít? Komu tím pomů-
žeme? Ocení to vůbec někdo? 

DALŠÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Jednu jsem již naznačil. Nechat vše 
plavat, však ono to nějak dopadne, 
stejně nás někdo musí živit. V tom 
mají příspěvkové krajské organizace 
nespornou výhodu, ony zaniknout ne-
mohou, jak jsem se doslechl. My mů-
žeme – velice povzbuzující myšlen-
ka z vlastních řad. Ale také tato jisto-
ta jakoby zneschopňovala především 
na příjmové stránce dokázat maxi-
mum. Proto méně takovéto jistoty by 
bylo velice produktivní. Určitě, pokud 
to jde u terénních a ambulantních slu-
žeb, by napomohla jakási privatizace 

celého systému, který by se 
zefektivnil na straně pří-
jmové i PR. Levnější by to 
bylo i pro kraje a určitě 
i průhlednější. 
Ale zpátky k VZP. Další díl-
čí možnost je přeregistro-
vání klientů k jiným pojiš-
ťovnám. Jenže zrovna tento 
způsob reakce je na men-
ších městech i vesnicích do-
slova a do písmene nepro-
veditelný. Narážíme u lé-
kařů specialistů, mnohdy 
i praktiků.    
V této souvislosti jsem chtěl 
připomenout ještě posled-
ní věc. Při mé písemné in-
terpelaci na VZP, jak se po-
starají o své pojištěnce 
ve chvíli, kdy jim vypovím 
smlouvu, jsem se dozvě-
děl, že VZP se již postara-
la. Všichni mají svého prak-
tického lékaře, který je pla-
cen pojišťovnou a on je ten, 
kdo to bude řešit. Tento 

moment je v něčem pro nás nevýhod-
ný a v něčem výhodný. Pojišťovna sice 
může vlétnout na praktika a nějakým 
způsobem ho přesvědčit, aby ome-
zil 913. Nicméně v náš prospěch hra-
je to, že lékař je odpovědný za zdravot-
ní stav klientů a že ho bude muset ře-
šit. To se mohou dozvědět noviny, ro-
dinní příslušníci a my můžeme sku-
tečně smlouvu vypovědět. V mém zá-
jmu není propustit zdravotní sestry, 
neboť jejich vzdělání a loajalita není 
dost dobře jinak nahraditelná. 
Ne všichni totiž mají jistotu, že jim to 
někdo přece dát musí. Já osobně ne-
budu riskovat případný soudní spor 
rozezlené rodiny, která se bude ptát, 
kdo podával jejich tatínkovi či mamin-
ce léky, jakým způsobem, na základě 
čeho a kdo tuto praxi mlčky přechá-
zel (ředitel). I u klientů, kde je aplika-
ce léků mimo vykazování na VZP (mi-
nimum, ale jsou tací), mají zdravot-
ní sestry ORP. Nikdo jiný než sestra 
se léků ani nedotkne. Do té doby, než 
soud rozhodne jinak. Ale to necháme 
na zase článek příští.
Abych skončil trochu pokorněji. Proto-
že jsem nepřistoupil na snížení úhra-
dy ze strany VZP ani v roce 09 ani 
v roce letošním, nicméně jsem faktu-
roval 0,9 Kč, nikoliv 1,03 Kč a nemohu 
tedy průkazně doložit onu pohledáv-
ku, vlastní nešikovností, nedbalostí 
jsem se připravil o třešničku na dortu. 
Nemohu se soudit o tento nedoplatek, 
aniž bych riskoval neúspěch. A to mě 
snad nepřestane mrzet nikdy.  Alespoň 
jsem to dohnal množstvím vykáza-
ných bodů a mrzet mě to může pouze 
okrajově. (Z vykazovaných 20 000 Kč 
v roce 2007 a 100 000 Kč v roce 08 až 
na cca 800 000 Kč vykázaných v roce 
09 a jak to tak vypadá i v roce sou-
časném. V poměru ke třem sestrám a 
k 33 klientům. Bohužel tento příjem 
pořád není jistý vzhledem k nevypo-
čitatelnosti revizní činnosti VZP.) Beru 
to jako svůj příspěvek k drastickým 
rozpočtovým škrtům a napjatým ve-
řejným rozpočtům, VZP nevyjímaje. 
Nám všem přeji, abychom se nebáli 
jít i do nejistých záležitostí, abychom 
věci brali vážně, postupovali důsledně 
a pokud možno se vystříhali fatálních 
chyb. Je to zodpovědné jak vůči našim 
nejbližším (ve vězení jim nebudeme 
co platní), vůči našim klientům (kva-
litní a odborná péče), zaměstnancům 
(každý dělá pouze to, co mu ze zákona 
přísluší a na co mu stačí vzdělání), tak 
ale také vůči vlastní (využívání více-
zdrojového financování) i všem ostat-
ním organizacím. Jednou v budouc-
nu, při přechodu na paušální úhra-
dy, může být brána v potaz výše pro-
placených výkonů v rámci celého sys-
tému během předchozích let. A řekně-
me si to upřímně. Koledujeme si o ve-
liký malér. 

Mgr. Jan Výborný
reditel@domovbronislavy.cz

Konečně!
Tímto jedním slovem by bylo možno komen-
tovat otevřený dopis ministru práce a sociál-
ních věcí žádající zrušení úhradové regulace 
služeb sociální péče. Pod dopisem jsou pode-
psáni: Asociace poskytovatelů sociálních slu-
žeb ČR, Česká rada humanitárních organi-
zaci a členové Výboru pro zdravotnictví a so-
ciální politiku Senátu Parlamentu ČR. Připo-
mínám, že časopis Rezidenční péče po ce-
lou dobu své existence vystupoval proti to-
muto reliktu socialismu, kterým administra-
tivní stanovování cen sociálních služeb ne-
sporně je.
Plně souhlasím s tvrzením signatářů dopisu, 
že úřednická tvorba cen je základní příčinou, 
která brání rozvoji sociálních služeb a pod-
le mého názoru se i přímo podílí na vytváření 
jejich nedostatku. Bez volné tvorby cen nelze 
v sociálních službách zavádět moderní for-
my řízení a vůbec není možné uplatnit mar-
keting, jehož aplikace v sociálních službách 
je ve všech vyspělých evropských zemích sa-
mozřejmostí.
Nemohou si ovšem odpustit poznámku, že 
řada tvrzení v otevřeném dopise a v důvodo-
vé zprávě je více než problematická. Např. 
tvrzení, že důvody pro úhradovou regulaci 
nejsou již aktuální. Ty totiž nebyly aktuální 
nikdy a představovaly pouze vítězství státní 
byrokracie nad zdravým rozumem a ekono-
mickým myšlením. Je komické a zároveň tra-
gické, jak na jedné straně státní byrokracie 
vyzývá k efektivitě v sociálních službách 
a na straně druhé si pečlivě hlídá své by-
rokratické nástroje vlivu, jejichž existence 
sama o sobě jakoukoliv efektivitu znemožňu-
je. Nelze také nepostřehnout, že liberálnější 
postoje k rozvoji sociálních služeb se střídají 
s nápady na tužší byrokratickou regulaci. Do-
konalou ilustrací je v tomto směru osud pří-
spěvku na péči. Úředníci se dostali s tímto li-
berálním konceptem do potíží, protože nedo-
kázali odhadnout jeho finanční dopad a teď 
přistoupili k byrokratickým omezením, která 
vlastně mohou tento koncept zcela zničit.
V odborných kruzích je dobře známo, že pře-
devším ve „starých zemích“ Evropské unie 
existují řetězce firem specializované na pod-
nikání v sociálních službách. Některé z nich 
již otevřely svá zařízení např. v pobaltských 
zemích. Samozřejmě se zajímaly i o český 
trh, ale po prvních rešerších svůj zájem skre-
čovaly. Příčiny byly tři: administrativní určo-
vání cen sociálních služeb, vysoká míra byro-
kratických omezení pro vstup na trh a nad-
měrná byrokratická kontrola provozu zaříze-
ní. Do třetí skupiny zahrnuli rešeršéři podle 
mých informací i standardy kvality a inspek-
ce kvality. (Připomínám, že v celé EU jsou 
standardy kvality a jejich inspekce uplatňo-
vány pouze ve dvou zemích. Zjednodušeně 
řečeno v ČR jsou zaměřeny na buzeraci po-
skytovatelů sociálních služeb a ve Spojeném 
království Velké Británie a severního Irska na 
míru uspokojování potřeb klientů. Země 
s nejvyšší úrovní sociálních služeb – jako 
např. Švýcarsko a severské země – tento in-
stitut nemají.)
Je škoda, že na psaní dopisu se nepodílel ně-
jaký ekonom, pak by se tam nedostaly tako-
vé nesmysly, jako je např. cenová elasticita 
uživatelů služeb. Cenová elasticita vyjadřuje 
citlivost poptávky po zboží či službě na výši 
jejich cen. Cenovou elasticitu má či nemá tu-
díž poptávka a nikoliv uživatelé.
Na závěr nezbývá než popřát signatářům ote-
vřeného dopisu, aby jejich úsilí bylo úspěš-
né a pomohlo rozhodujícím způsobem posu-
nout rozvoj sociálních služeb v ČR. O tom, že 
kohorty byrokratů a sociálních inženýrů jim 
budou házet klacky pod nohy, nelze ani na 
vteřinu pochybovat.

Ing. Vladimír Hanzl

Otevřený dopis najdete na www.rezidencnipece.cz. 
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NÁZORY, DISKUZE

Management většiny PZSS chápe 
poskytování zdravotní péče (odbor-
né ošetřovatelské) svými zaměst-
nanci za doplňkovou činnost, kterou 
naplňují princip komplexnosti slu-
žeb pro své klienty, nicméně si plně 
uvědomuje, že jejich hlavní činnos-
tí je zajišťovat sociální služby. S jis-
tým zadostiučiněním přijali ředite-
lé skutečnost, že zdravotní pojišťov-
ny se pro 15 letech nečinnosti při-
hlásily k úhradě zdravotní péče, kte-
rou zaměstnanci pobytových zaříze-
ní svým klientům poskytovali a po-
skytují. Za stěžejní problém je pova-
žována negativní ekonomická bilan-
ce spojená s touto doplňkovou čin-
ností. Tato situace může být důsled-
kem několika příčin, které se zpravi-
dla vzájemně potencují.

1. Zdravotní péče je vykazována 
zdravotním pojišťovnám ve vý-
znamně nižším objemu než odpo-
vídá skutečnosti. 
V této situaci se ocitají ta zařízení, 
která se nedokázala vyrovnat s pra-
vidly pro vykazování zdravotní péče, 
se správným vedením zdravotnic-
ké dokumentace nebo ta, která ne-
dostatečně spolupracují s přísluš-
ným ošetřujícím lékařem. Rozho-
dující vliv pak má didaktické půso-

STAV OHROŽENÍ
bení některých zdravotních pojišťo-
ven, které většinou telefonickou ces-
tou vytvářejí tlak na regulaci vyka-
zované zdravotní péče, a to jak pří-
mo směrem na ošetřovatelský perso-
nál PZSS, tak i nepřímo prostřednic-
tvím tlaku na ošetřující lékaře. Dů-
sledkem je právně velmi vágní stav, 
kdy všeobecné sestry PZSS sice po-
skytují zdravotní péči, ale konají tak 
bez nezbytné ordinace ošetřujícího 
lékaře, který pod tlakem zdravotní 
pojišťovny odmítá potvrdit ordinaci. 
Ohroženi jsou všichni účastníci toho-
to procesu s výjimkou zdravotní po-
jišťovny, která ze svých aktivit neza-
nechala žádnou stopu. Rozhodně se 
nejedná o atmosféru, která by byla 

ku prospěchu pojištěnce a která by 
byla ku prospěchu vyvážených a so-
lidních vztahů všech zúčastněných. 
Ohroženi jsou jak pacienti, kterým je 
poskytována péče bez nezbytné or-
dinace ošetřujícího lékaře, ohroženy 
jsou i všeobecné sestry, které bez or-
dinace péči poskytují, ohrožen je i lé-
kař, pokud potřebnou hrazenou péči 
nenaordinoval.

2. Odborně způsobilé všeobecné 
sestry PZSS nevyužívají fond pra-
covní doby výhradně poskytová-
ním hrazené zdravotní péče. 
Pokud v PZSS přetrvává tradiční ne-
přetržitý provoz zabezpečení zdra-
votní péče, nelze naplnit fond pra-
covní doby všeobecných sester hra-
zenou zdravotní péčí. Situace je 
zpravidla potencována i tím, že se-
stra sloužící noční směnu chybí na 
denní směně, kdy dochází k velké 
kumulaci zdravotních výkonů v krát-
kém časovém úseku.

3. Úhrada od zdravotních pojišťo-
ven neumožňuje proplácet osob-
ní náklady všeobecným sestrám 
v souladu s příslušným naříze-
ním vlády. 
Aktuální úhrady od zdravotních po-
jišťoven umožňují proplácet osobní 

Ohroženi jsou jak pacien-
ti, kterým je poskytována 

péče bez nezbytné ordinace 
ošetřujícího lékaře, ohrože-
ny jsou i všeobecné sestry, 
které bez ordinace péči po-
skytují, ohrožen je i lékař, 

pokud potřebnou hrazenou 
péči nenaordinoval.

STAV OHROŽENÍ? ANO!
Pokud MUDr. Libor Svět ve svém článku 
o poskytování zdravotní péče v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb (dále 
jen PZSS) označil situaci za „stav ohro-
žení“, lze s ním naprosto souhlasit. Sku-
tečnosti, na které právem poukazuje, 
tj. že zdravotní péče je vykazována zdra-
votním pojišťovnám ve významně niž-
ším objemu než odpovídá skutečnosti, 
že odborně způsobilé všeobecné zdra-
votní sestry nevyužívají fond pracovní 
doby výhradně k poskytování hrazené 
zdravotní péče a že úhrada od zdravot-
ních pojišťoven neumožňuje proplácet 
osobní náklady všeobecným sestrám 
v souladu s příslušným nařízením vlá-
dy, jsou zásadními faktory, které ovliv-
ňují rozsah a kvalitu poskytované zdra-
votní péče v PZSS. 
Není sporu o tom, že financování posky-
tované zdravotní péče v PZSS je výraz-
ně poddimenzované. Zdravotní péče by 
měla být i v PZSS hrazena z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění a ne-

měla by být dotována z příspěvku zřizo-
vatele, státu či úhrad samotných klien-
tů. Tento ideální stav zde není a zdra-
votní pojišťovny přijímají postupně ta-
ková opatření, aby se nůžky mezi pří-
jmy a výdaji za poskytovanou zdravotní 
péči stále více rozvíraly. 
Jedním ze způsobů, jak zdravotní po-
jišťovny dosahují razantního snížení 
plateb z veřejného zdravotního pojiš-
tění do sféry so-
ciálních služeb, 
je kontrolní čin-
nost. Řada PZSS 
byla v průběhu 
uplynulého roku 
kontrolována a 
výsledkem větši-
ny těchto kontrol 
byla výrazná sráž-
ka úhrad za po-
skytnutou a vy-
účtovanou zdra-
votní péči. Proto-

že většina PZSS poskytuje ošetřovatel-
skou a rehabilitační péči na dobré úrov-
ni, zaměřuje se kontrolní činnost reviz-
ních lékařů čím dál tím více na formální 
stránku věci, tj. nikoliv na kvalitu a ob-
sah poskytnuté zdravotní péče, ale na 
kvalitu a rozsah zápisu do zdravotní do-
kumentace. Za tím účelem pak revizní 
lékaři zdravotních pojišťoven dovozují, 
že když to nebo ono slovíčko není v zá-

pise uvedeno, nelze 
takový výkon uznat. 
Typicky se to proje-
vuje v polemikách 
o podávání léků per 
os. Často se stává, 
že zápis, který sta-
čil minulý rok témuž 
reviznímu lékaři při 
předchozí kontrole, 
dnes již nestačí. Vel-
mi se také liší pra-
xe revizních lékařů 
kraj od kraje. Cíl této 

Protože většina PZSS po-
skytuje ošetřovatelskou a 
rehabilitační péči na dob-

ré úrovni, zaměřuje se kont-
rolní činnost revizních léka-

řů čím dál tím více na formál-
ní stránku věci, tj. nikoliv na 
kvalitu a obsah poskytnuté 
zdravotní péče, ale na kvali-
tu a rozsah zápisu do zdra-

votní dokumentace.
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ROPIMEX®
INTELIGENTNÍ ZAJIŠTĚNÍ INTIMITY VAŠICH KLIENTŮ

 Zástěny
 Pojízdné zástěny
 Nehořlavé závěsy na teleskopických tyčích
 Vozíky se zástěnami
 Kabinky s omyvatelnými závěsy
 Převlékací kabinky
 Umývací kabinky

Pozor: Nejlepší ceny pro ústavy a domovy

Přímý dovozce a distributor

HARRMED s.r.o.
739 23 Stará Ves n./O. 288

Tel.: 596 731 310 * Fax: 596 731 484 * E-mail: info@harrmed.eu

Detailní informace naleznete v internetovém obchodě www.harrmed.eu v odd. 
Lékařský nábytek :: Intimita pacientů. 

Rádi Vám zpracujeme individuální cenovou nabídku.

náklady všeobecným sestrám v přímé péči o pacien-
ta (nositelům výkonů) ve výši cca 13500 Kč (za před-
pokladu 25 dnů dovolené a 7,5 hodinové pracovní 
doby) resp. cca 14800 Kč (za předpokladu 20 dnů do-
volené a 8,0 hodinové pracovní doby). To jsou úhra-
dy, které jsou hluboko pod úrovní průměrných mezd 
reálně uplatňovaných v našem zdravotnictví. V dů-
sledku toho jsou PZSS nuceny narovnávat tento stav 
na úkor úhrad režijních nákladů, což je však stav 
dlouhodobě neudržitelný, neboť ohrožuje kvalitu 
poskytované zdravotní péče, její koordinaci, vnitřní 
kontrolu a řízení. Dotovat osobní náklady všeobec-
ných sester z jiných zdrojů současná dotační pravi-
dla neumožňují.

4. Pro úplnost informací, nezbytných k rozhodo-
vání PZSS v této věci, je nezbytné doplnit infor-
maci o novele zákona č. 108/2006 Sb., ze srpna 
roku 2009, kdy došlo k zrušení nesmyslné po-
vinnosti PZSS zajistit svým klientům zdravot-
ní péči. Od účinnosti této novely je povinnost zajis-
tit zdravotní péči registrovaným pojištěncům, resp. 
svým pojištěncům, uložena zákonem registrujícím 
lékařům, resp. příslušné zdravotní pojišťovně. PZSS 
se tak dostala do pozice subjektu, který pomáhá re-
alizovat a naplňovat povinnosti výše uvedených sub-
jektů ze zákona. Nic víc a nic míň. Z každodenní pra-
xe je však zřejmé, že důsledné naplnění suché řeči 
práva by pravděpodobně vedlo k zhroucení zdravot-
ní péče ve většině PZSS s velmi neblahými důsledky 
pro registrující lékaře i příslušné zdravotní pojišťov-
ny, neboť tyto subjekty by nepochybně nebyly schop-
ny dostát svým povinnostem. Je na místě otázka, 
jak je možné, že zatím k takové situaci nikde nedo-
šlo! Věřím, že takto otevřeně otevřené téma vyvolá 
hojnou diskusi, jejíž součástí nebudou jen dotazy, 
ale i komentáře a vlastní zkušenosti.

Libor Svět

kampaně je nepochybný. Snížit platby z veřejného zdra-
votního pojištění PZSS.
Dalším způsobem, jak dosáhnout snížení plateb PZSS, 
je snížení hodnoty bodu za výkony cestou dodatku ke 
zvláštní smlouvě. V uplynulých dvou letech rozeslaly 
zdravotní pojišťovny PZSS dodatky, v nichž byla stanove-
na nižší hodnota bodu pro příslušný rok. Řada PZSS tyto 
dodatky podepsala (a to přes varování, které na strán-
kách tohoto periodika učinil právě MUDr. Svět). Některá 
PZSS však dodatek odmítla podepsat a i nadále vykazo-
vala hodnotu bodu tak, jak byla v předchozím dodatku 
smluvně ujednána. Přesto některé pojišťovny jednostran-
ně snižují platby za poskytnutou zdravotní péči a vyplácí 
ji v rozporu se smlouvou v nižší hodnotě. Připomínáme, 
že smlouva je vždycky dvoustranný právní akt. Co není 
oběma smluvními stranami dohodnuto, jako by nebylo.
Přesto se našlo několik odvážných PZSS a osvícených zři-
zovatelů, kteří se pustili do sporu s VZP. Již je podáno ně-
kolik žalob, a to jak pokud jde o kontrolní činnost, tak 
i hodnotu bodu. Soudní řízení je vždy běh na dlouhou 
trať, avšak jiná cesta, jak dosáhnout spravedlnosti, zde 
není (námitky či smírčí jednání nepomohla). 
V současné době probíhají na úrovni Ministerstva zdra-
votnictví, zdravotních pojišťoven a dotčených zdravotnic-
kých subjektů jednání o úhradové vyhlášce na příští rok. 
Je zřejmé, že dojde k poklesu prostředků určených na 
úhradu zdravotní péče a lze očekávat, že tato skutečnost 
se odrazí i v oblasti sociálních služeb. 
V Praze dne 26. listopadu 2010            JUDr. Petr Haluza
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v přímém 
přenosu 

a jiné smutné povídky
Slyšel jsem v televizi nejprve pana 
ministra financí a posléze i pana 
ministerského předsedu tvrdit, že 
lidé s příjmem pod dvacet tisíc ne-
platí žádné daně. V obou případech 
byl přítomen i šéf opozice, který jim 
k mému velkému údivu neoponoval. 
Mlčel i moderátor pan Moravec, kte-
rý ani na podruhé nebyl připraven 
tak, aby dokázal nachytat politiky 
na švestkách. Pravda je taková, že 
máte-li např. 12 000 Kč hrubého mě-
síčně a nemáte-li na sebe „napsá-
ny“ děti, pak zaplatíte zálohu na daň 
z příjmu ve výši 285 Kč. A v souvis-
losti s takzvanou povodňovou daní 
je jasné, že lidem s takovým pří-
jmem bude zatraceně vadit, když 
přijdou ročně o 1200 Kč, zatímco 
pro lidi s platem 
50 000 Kč jde o 
pouhé komáří 
štípnutí. Je po-
chopitelné, že 
ministr, a to i ten 
první, jakož i šéf 
opozice nemu-
sejí znát to, co 
ví každá mzdová 
účetní. Nicméně 
mají kohortu poradců a v té by měl 
být někdo, kdo bude alespoň varo-
vat před hlásáním nesmyslů.

Když se ovšem nad tím zamyslím, 
musím v souvislosti s poradci sám 
sebe opravit. V deníku E 15 napsal 
dne 14. 9. 2010 docent Jan Pavel, ji-
nak též poradce premiéra, že fiskál-
ní restrikce mohou za určitých pod-
mínek vytvářet takzvané nekeyne-
siánské efekty. Podnikatelský sek-
tor prý rozpočtové škrty vnímá po-
zitivně a představují pro něj stimul 
k aktivitě, která prý potlačí negativ-
ní dopady restrikcí. Větší hloupost 
jsem ve vztahu k ekonomii už dlou-
ho nezaznamenal. Vážený pane do-
cente, jediným dopadem restrikcí, 
které vláda připravuje, bude podko-
pání ekonomického růstu, protože 
kdejaký student prvního ročníku mé 
i vaší alma mater ví, že spotřeba do-
mácností byla jedním z nejvýznam-
nějších faktorů, který v minulých le-
tech ekonomický růst táhl. Rozpoč-
tové škrty dále znamenají snížený 
rozsah státních investic, který se sa-
mozřejmě nepříznivě dotkne i pod-
nikatelského sektoru. Panstvo, za-

braňte rozkrádání u veřejných zaká-
zek a zrušte zbytečné instituce včet-
ně nejroztodivnějších výzkumných 
ústavů a nebudete muset snižovat 
platy státních zaměstnanců. A to ani 
nemluvím o důsledném prosazení 
zásady, že zisk je třeba zdanit tam, 
kde byl vytvořen. Pak by měly všech-
ny daňové ráje utrum a na příjmové 
straně rozpočtu by nebyly díry.

Ano, tak to chodí, politici vykládají 
lži a polopravdy podle toho, jak se 
jim to hodí. Přečetl jsem si v časo-
pise Sociální služby, jak pan minis-
tr asociálních věcí hlásá, že ze šet-
ření jeho ministerstva jednoznačně 
vyplývá, že u nejlehčího stupně zá-
vislosti byl příspěvek na péči využí-

ván k nákupu so-
ciálních služeb 
v naprosto mini-
mální až nulové 
míře. A v minu-
lém čísle našeho 
časopisu mno-
zí zástupci kra-
jů tvrdili, že sní-
žení příspěvku 
na péči v 1. stup-

ni bude mít dopad na poskytovate-
le sociálních služeb v řádech milio-
nů. Tak kdopak nám to tady básní? 
Odpověď ponechám na laskavém 
zvážení čtenářů. Já si jenom dovo-
luji podotknout, že o kvalitě šetře-
ní zmiňovaných panem ministrem 
mám již dávno vážné pochybnos-
ti. Nedočtu-li se nikde podrobnos-
ti o metodice, pak nemohu říci nic 
o kvalitě získaných údajů a pochyby 
ve mně musí intenzivně hlodat. Stej-
ně tak mě dojímá páně ministrovo 
sdělení, že řada lidí podává žádost 
o příspěvek na péči při naprosto běž-
ných obtížích spojených s věkem. 
Kdybych byl škodolibý, tak bych mu 
takové obtíže, které znám u lidí ve 
svém okolí popřál. Aby byl alespoň 
odkázán na to, že mu někdo uvaří, 
vypere a uklidí.

Pan ministr nehodlá odkládat pře-
vod rozdělování dotací sociálním 
službám na kraje. Zdá se, že páni 
hejtmani nechápou, že tento pře-
vod nic nevyřeší, že se jedná o pou-
hopouhé přehození horkého bram-
boru. Snad jim to dojde, až budou 
mít kompetence a nebudou mít pe-

níze. Je jasné, že jedinou opravdo-
vou cestou k řešení problému finan-
cování jsou kroky, které povedou 
k odstranění dotací. Jak už před tři-
ceti lety prokázal maďarský ekonom 
János Kornai, dotované podniky po-
strádají jakýkoliv mechanismus, kte-
rý by je pobádal k efektivnímu využí-
vání přidělených prostředků a jejich 
hlavní, ne-li veškeré úsilí se orientu-
je na to, aby získaly dotace co největ-
ší. Kornai také dokazuje, že jakmile 
jsou ceny administrativně stanoveny 
tak, že výnos z poskytování služeb je 
malý, dotované podniky budou vyví-
jet tlak na poskytovatele dotací tím, 
že budou vytvářet neustálý nedosta-
tek. Problém efektivnosti nemohou 
řešit kraje, ten se musí řešit na úrov-
ni celého státu v podobě zásadních 
změn zákona o sociálních službách, 
které umožní, aby ve většině druhů 
sociálnich služeb vzniklo tržní pro-
středí. Samozřejmě to mimo jiné vy-
žaduje odstranění cenové regulace, 
usnadnění vstupu do odvětví a anu-
lování byrokratických zásahů do so-
ciálních služeb. V dosavadním systé-
mu neuvěřitelné množství peněz uni-
ká v podobě různých permanentních 
vzdělávacích programů a zaváděním 
takových hloupostí, jako jsou stan-
dardy kvality.

Dojemné jsou rovněž představy 
o transformaci sociálních služeb. 
V reálu nejsou místa v PZSS, neu-
stále se budují nová zařízení včetně 
ubytovacích kapacit pro seniory vy-
dávajících se za hotely či penziony, 
v nemocnicích jsou rozsáhlé skryté 
sociální hospitalizace a naši sociál-
ní inženýři dále básní o sociální péči 
v přirozeném prostředí.

Pan ministr Kalousek s oblibou pro-
hlašuje, že TOP 09 je jedinou pravi-
covou stranou v této zemi. Od pana 
ministra Drábka jsem o žádných 
pravicových řešeních zatím nesly-
šel. A snahu o nepokryté oškubání 
státních zaměstnanců za pravicové 
řešení nepovažuji.

Lit.: János Kornai: Economics of 
Shortage, Amsterdam, North 
Holland 1980 (též česky jako inter-
ní publikace EÚ ČSAV 1985)

Ing. Vladimír Hanzl

Pan ministr nehodlá odkládat 
převod rozdělování dotací so-
ciálním službám na kraje. Zdá 

se, že páni hejtmani nechápou, 
že tento převod nic nevyřeší, 

že se jedná o pouhopouhé pře-
hození horkého bramboru.



Resource Optifi bre: 
•  Rozpustný vlákninový prášek 

z guarových bobů

•  Dokonale se rozpouští
v tekutinách a pokrmech

• Chuťově neutrální

•  Nepůsobí nadýmavě – není nutné
dodatečné zvýšení přísunu tekutin

•  Vhodný pro diabetiky, těhotné a děti

Plně rozpustná

přírodní vláknina
pro optimální funkci vašich střev.

www.vyzivaprinemoci.cz

při ZÁCPĚ

i PRŮJMUPodporuje zdravou střevní mikrofl óru 
Resource Optifi bre slouží přirozeným střevním 
bakteriím v tlustém střevě (např. Bifi dobakteriím)
jako výživa a podporuje jejich množení.

Podporuje sliznici tlustého střeva 
Resource Optifi bre pomáhá vytvářet mastné kyseliny s krátkými 
řetězci, které slouží jako zdroj energie pro buňky sliznice 
tlustého střeva a podporuje tak správnou funkci střeva jako 
takového.

Normalizuje činnost tlustého střeva 
Resource Optifi bre zvyšuje objem stolice, množství bakterií 
a napomáhá růstu střevní mikrofl óry. To vede k aktivaci pohybu 
střeva (peristaltiky) a zrychlení pohybu stolice, čímž se předchází 
ztvrdnutí stolice a její vylučování se tak usnadní.

Zlepšuje konzistenci stolice 
Resource Optifi bre podporuje tvorbu mastných kyselin s krátkým 
řetězcem, které pozitivně ovlivňují vstřebávání vody a sodíku 
ze střeva do krevního oběhu a napomáhají
tak lepší konzistenci stolice.
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Lidská práva uživatelů 
versus práva poskytovatelů

Znají svá práva i povinnosti uži-
vatelé služby?
Částečně. Kdo má zájem svá prá-
va znát, zajímá se o ně. Ještě před 
přijetím do domova předáváme bu-
doucímu klientovi Domácí řád, do-
kument „Práva klientů“ a „Stížnost“.  
Na  několika místech je dokument 
vyvěšen včetně pokynů jak uplatnit 

stížnost. Předem klienta také sezná-
míme s obsahem Smlouvy o poskyt-
nutí služby sociální péče. 

Jak řešíte nevhodné (neslušné) 
chování uživatelů vůči personá-
lu – např. sprosté nadávky, fac-
ka, lhaní apod.?
Nejdříve vyhodnotíme, zda závadné 

chování není v důsledku onemocně-
ní (demence apod.). Pokud tak není, 
volíme domluvu. Nejdříve ředitelky, 
pak za přítomnosti zástupců výbo-
ru obyvatel. Použili jsme i domluvu 
starosty obce. Dále zjišťujeme, co 
může být další příčinou nevhodné-
ho chování uživatelů, (např. nedo-
držení denního rituálu, nenaplně-
ní potřeby uživatele, zdravotní pro-
blém) a ihned se snažíme s klientem 
domluvit na nápravě. Personál se 
musí prostřednictvím klíčových pra-
covníků seznamovat se zvyky uživa-
telů a respektovat je, aby se podob-
né situace neopakovaly. Pokud hro-
zí ze strany uživatele agresivní cho-
vání s možností ublížit sám sobě 
nebo druhé osobě, nebo je uživatel 
pod vlivem alkoholu, je přivolána 
policie.
I zaměstnanci využívají možnost po-
dat stížnost na klienta. Všechny tyto 
případy byly vyřešeny tak, že klient 
změnil své chování. Zaměstnanci 
jsou školeni k individuálnímu a pro-
fesionálnímu přístupu, afekt nevy-
volávat, nehrotit.

Jak řešíte nevraživost mezi uži-
vateli, v horším případě fyzic-
ké napadnutí uživatele uživate-
lem?
Nejprve se snažíme zjistit příčinu 
nevraživosti, a je-li to možné, příči-
nu odstranit nebo eliminovat. Příči-
nou může být např. omezené sou-
kromí na dvoulůžkovém pokoji.
Pomohlo vložení paravánu mezi lůž-
ka a vymezení prostoru pro každou 
z klientek.
Nepomůže-li jednoduché řešení, 
zpravidla vykomunikujeme přestě-
hování na jiný pokoj nebo i patro.

Pokud dojde k porušení práv 
uživatele, jakým způsobem 
a kdo to řeší?
Přímý nadřízený musí vyšetřit příči-
ny porušení práv a stanovit opatře-
ní, aby k porušení nedošlo opakova-
ně. Jedná se zaměstnancem. Může 
mu nabídnout přeřazení na jiné pra-
coviště nebo jinou pracovní pozici, 
nabídne možnost individuální su-

Zákon o sociálních službách a standardy kvality vnesly do problematiky práv klientů pevné 
mantinely. Vše je zdokumentováno, zapsáno, kontrolováno inspekcemi, pracovníky Veřejné-
ho ochránce práv. Někdy ale ani klient sám netuší, že jsou jeho práva porušována, musí na 
to být upozorněn bdělým inspektorem. Na druhé straně v praxi pobytových zařízení však 
nejsou ojedinělé případy, kdy klienti personál napadají slovně i fyzicky. Kde je dělicí čára 
mezi právy těchto dvou stran?
Kdy klientům ustoupit? Co managementu chybí v této otázce, znalost vlastních práv? 

Časopis Rezidenční péče se pokusil o malou sondu do této problematiky.  
Na naše otázky odpovídá paní ředitelka Miroslava Barešová z Domova 
důchodců Bystřany.

„Podle mého názoru je nejobtížněji naplňované právo na svobodné rozhodová-
ní klienta. Už tím, že klient přijde do zařízení sociálních služeb, je jeho právo na 
svobodné rozhodování ve všech záležitostech do jisté míry omezeno. V každém 
zařízení musí platit určitá pravidla vyvolaná provozními podmínkami a možnost-
mi a v neposlední řadě i snaha o bezkonfliktní společné soužití klientů předpo-
kládá jistou toleranci a neprosazování vlastních zájmů za každou cenu a na úkor 
ostatních.“ 
Citujeme názor poskytovatele, který nechce být jmenován. Podle něj jsou nejčas-
tější střety zájmů tyto:
• právo na svobodnou volbu a dodržování domácího řádu
• právo na svobodný pohyb – vycházky uživatelů na oddělení se zvláštním reži-

mem
• požadavek na zpracování individuálního plánu – pasivita uživatele
• zdravotní stav uživatele – odmítání léků nebo diety

Názor nejmenovaného poskytovatele

„Nedávno jsem na téma dodržování práv uživatelů vedla diskuzi ve třídě u stu-
dentů kombinovaného studia, studujících sociální práci.
Když jsem se zeptala, jak by se zachovali, když by jim uživatel nadával nebo je do-
konce napadl, dostala jsem hned několik druhů odpovědí. Mohla bych je stručně 
shrnout do následujících bodů:
1. Ti, kteří pracují  v oboru, mi odpověděli něco v tom smyslu, že jsou na to zvyk-

lí a že se s tím nedá nic dělat.
2. Pak tam byla malá skupinka těch, co tvrdili, že profesionální přístup velí za-

chovat klidnou hlavu a že na to má uživatel právo – pokud tomu odpovídá 
jeho diagnóza.

3. Další skupina lidí, např. úřednice od soudu, učitelka, policista, tzn. ti, kteří ne-
pracují v oboru, řekli, že by je žalovali v občansko právním sporu (myšleno kli-
enty) a že by si to rozhodně líbit nenechali!

Na to jim jejich spolužáci, kteří pracují v oboru, odpověděli, že s tímto přístupem 
by v práci brzo skončili...
Kde je vlastně ta absolutní pravda?
Já osobně si nemyslím, že by si personál měl nechat všechno líbit, ale také si ne-
myslím, že by měl reagovat podobnými projevy jako klient. Zaměstnanci by měli 
být poučeni, jak reagovat v určitých situacích, měli by si vyzkoušet nějaké mode-
lové situace a reakce na ně. V některých případech se může ze strany uživatele 
jednat o obranou reakci na určitou situaci a na opakované projevy této reakce by 
měli být zaměstnanci připraveni. Vím, že na jedné straně je teorie a když se pak 
člověk v praxi dostane do napjaté situace, kde dojde třeba i k napadení, těžko si 
vzpomene, na postupy, které probíral na školení. Ale rozhodně je důležité o těch-
to věcech mluvit a ne se tvářit, že u nás se nic takového neděje...“

Dagmar Dvořáčková, pedagog Zdravotně sociální 
fakulty, JU v Českých Budějovicích:
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V březnu roku  2005 došlo v pečovatelském domě v Myslibo-
řicích na Třebíčsku k tragédii, na kterou si asi mnozí z vás 

pamatují. Opilý klient zabil jednadvacetiletého ošetřovate-
le, protože mu v souladu s předpisy zabránil v konzumaci al-

koholu – zabavil mu piva, která si přinesl do pokoje. Svůj 
čin pachatel, tehdy šestapadesátiletý invalidní důchodce, 

u soudu zdůvodňoval tím, že mu pivo ošetřovatel zabavil už 
třikrát. Byl odsouzen na 12 let. Při předpokladu, že mu trest 
bude zkrácen, vrátí se brzy do zařízení v Myslibořicích. Jiná 

možnost totiž není. 
(Z tisku)

pervize. Vždy informuje ředitelku. 
Při závažném porušení práv klienta 
jedná ředitelka a podle závažnosti 
rozhodne od omluvy klientovi až po 
ukončení pracovního poměru.

Která z práv uživatel je obtížné 
naplnit a jak je tato situace ře-
šena?
Právo na soukromí u vícelůžkových 
pokojů. 
Velmi komplikované je jednání 
o právech s klienty, kteří nejsou zba-
veni svéprávnosti, ale fakticky ne-
jsou schopni o sobě rozhodnout.
Dle našeho názoru je zavádějící 
a pokrytecké předstírat, že jednáme 
s klientem, když ve skutečnosti jed-
náme s blízkou osobou a klient tuto 
osobu jakoby zmocní.

Jaké jsou nejčastější střety zá-
jmů při uplatňování práv - mezi 
pracovníky vaší organizace 
a uživateli?
• Přepečovávání, snaha poskytnout 

více péče, než klient potřebuje
• Rizikové chování klienta - odmítá-

ní léků, diety či léčebného režimu
• Nedodržování zásad hygieny
• Chování porušující pravidla klid-

ného soužití – pouštění hlasité 
hudby či televize, nadměrná kon-
zumace alkoholických nápojů, 
atd.

Základní lidská práva a svobody bý-
vají definovány jako základní nepo-
minutelná práva člověka, který je je-
jich nositelem z titulu své existen-
ce jako lidské bytosti bez ohledu na 
vůli ostatních jedinců ve společnosti 
a současně i bez ohledu na vůli státu, 
pod jehož jurisdikci spadá. Stát může 
jedinci tato práva garantovat, zakot-
vit v pozitivním právu (jako v případě 
České republiky v Listině základních 
práv a svobod), nemůže je však ze své 
vůle bez dalšího omezit či zrušit. Je 
nutné zdůraznit, že Listina není jedi-
ným pramenem základních práv. 
Z hlediska sociální práce bychom si 
měli odpovědět na otázky, zda pra-
covník pracující v této oblasti zná 
základní lidská práva a svobody 
a jakým způsobem je aplikuje v pra-
xi. Další pohled bychom mohli za-
měřit na práva zaměstnanců, která 
jsou často odsouvána na druhé mís-
to, a to právě za práva uživatelů so-
ciálních služeb. 
Jelikož působím jako externí supervi-
zor v několika organizacích poskytu-
jících sociální služby, často se setká-
vám s problematikou lidských práv 
právě při supervizních setkáních. Ně-
kdy si pracovník ani není vědom, že 
lidská práva porušuje a neuvědomu-
je si moc, kterou má ve svých rukou. 
Jindy si to pracovník uvědomuje vel-
mi zřetelně a svoji mocenskou pozi-
ci používá/zneužívá. S tímto druhým 
– paternalistickým přístupem se ne-
setkávám v praxi příliš často. Možná 
je to také tím, že pokud někdo tento 
přístup v praxi používá, dělá to spíše 
beze svědků a moc se s ním nechlu-
bí. Třetí pohled, a to velmi častý, bývá 
prezentován tak, že pracovník práva 
uživatele zná, je si vědom, že někdy 
práva uživatele porušuje, ale „činí 
tak pro jeho dobro“. V praxi jsem se 
setkala s mnoha pracovníky, kteří 

svou práci milují, pracují s vysokým 
nasazením a dávají do této práce kus 
svého srdce. K uživatelům se chova-
jí, „jako by to byly jejich vlastní děti“... 
Ale možná v tom je kámen úrazu. Kde 
je hranice mezi výchovným přístu-
pem (např. u mentálně postižených) 
a manipulací ze strany pracovníků?   
Záměrně zde nezmiňuji nerespek-
tování práv zaměstnanců ze strany 
uživatelů (verbální, neverbální na-
padání apod.), jelikož tato proble-
matika dalece přesahuje rozsah na-
šeho článku. 
Domnívám se, že pro praxi by bylo 
vhodné zaměřit pozornost v kon-

krétních organizacích na specific-
ké oblasti práv uživatelů a seznámit 
s nimi všechny zaměstnance. V rám-
ci dalšího vzdělávání by se mohl pro-
pojit teoretický obsah s vlastní apli-
kační praxí. Reflektování etických 
konfliktů, ke kterým v pomáhajících 
profesích často dochází, by mohlo 
být řešeno kvalitní supervizí.   
Přála bych všem pracovníkům v po-
máhajících profesích, aby je etická 
dilemata v jejich práci potkávala co 
nejméně a aby jejich práce přinášela 
uspokojení jim i jejich klientům.

Mgr. Dagmar Dvořáčková 

Vnímání základních 
lidských práv a svobod

Ilustrační foto
Jan Komárek
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Za šestnáct let působení v sociál-
ních službách mám možnost po-
rovnat dobu před a po zavede-
ní zákona o sociálních službách 
v oblasti práv a povinností uživa-
telů sociálních služeb.
Zákon přinesl v oblasti práv uživatelů 
mnoho přínosných věcí, pozapomněl 
však na práva zaměstnanců, kteří so-
ciální služby poskytují. Pozapomněly 
na ně i Standardy kvality, které upra-
vují kvalitní poskytování sociálních 
služeb. Připomínají mi „lidovou tvo-
řivost“, které jsme všichni, kdo jsme 
je tvořili a tvoříme, obětovali mno-
ho hodin a mnohdy naprosto zbyteč-
ně. Co metodická kontrola zřizova-
tele, to jiný názor a vše bylo špatně. 
Standard číslo 2 Ochrana práv uživa-
telů je doslova „pastva“ pro kontrolu-
jící úředníky. V oblasti střetu zájmů 
a porušení práv bylo všechno, co 
jsme napsali (vycházelo to vždy z pra-
xe a skutečných situací) podle kont-
rolujících úředníků zřizovatele špat-
ně. Nedovedli nám ale vysvětlit, na-
tož nedej Bůh poradit, jak to napsat, 
aby to pro příště bylo dobře.
Nepamatuji si, že by před působností 
zákona procházeli pracovníci jednot-
livých domovů vzděláváním v oblasti 
právních předpisů, aby se orientovali 
v lidských právech. Myslím si, že je to 
velký nedostatek. Ne managementu 
jednotlivých domovů, ale jejich zřizo-
vatelů. 
Mám zkušenost s tím, že právní od-
dělení zřizovatele nebylo schopné 
poradit v otázce pracovně právního 
vztahu, natož v oblasti lidských práv. 
Mnoho domovů je proto nuceno hle-
dat rady u externích právních porad-
ců. Jejich služby nejsou bezplatné, 
v současných napjatých rozpočtech 
na tyto služby peníze nezbývají a tak 
„chytrému napověz … “.
Poskytování sociálních služeb se pa-
radoxně v posledních letech působ-
nosti zákona o sociálních službách 
a z něho vyplývajících standardů kva-
lity stává náročnou. Náročnost ne-
spočívá v tom, co děláme, ale v tom, 
jak to dělat, aby to bylo dobře. Těžko 
dnes najdeme dvě stejné představy 
o tom, co je v oblasti práv klientů 
dobře, a jak tyto práva naplnit. Já 
sama se v této otázce řídím tím, že 
má práva začínají tam, kde končí prá-
va toho druhého.
Vlastní pohled na svět, vlastní pří-
běh každého pracovníka poskytují-
cího sociální služby, bylo a je to, co 
ovlivňuje jeho přístup k profesi jako 
takové. Etické a profesní kodexy, ve 
kterých jsou zachyceny profesní hod-
noty i charakteristické rysy jednotli-

vých profesí, vymezují vztahy k uži-
vatelům. Kodexy chrání uživatele 
i pracovníky tím, že stanoví hranice, 
ve kterých se obě skupiny pohybují. 
Nemají však právní váhu. 
V pobytových zařízeních existují řady 
opatření, která souvisí s chodem 
těchto domovů, mohou různými způ-
soby ohrožovat dodržování práv uži-
vatelů v některých oblastech tak, jak 
by si je uživatel představoval. Namát-
kou se jedná o nedostatek soukro-
mí na společných pokojích, soukro-
mí při hygieně a toaletě, stanovené 
doby vstávání a jídla. S uživateli jsme 
se vždy snažili hovořit o jejich po-
třebách. Celý pracovní tým vždy dě-
lal maximum podle svého nejlepší-
ho vědomí proto, aby potřeby klientů 
byly, pokud to je možné, uspokojeny. 
Myslím si proto, že jim bylo dosažení 
jejich lidských práv umožněno.
Dodnes mě mrzí přístup kontrolují-
cích úředníků zřizovatele domovů, 
kde jsem pracovala. Prožívala jsem 
je takříkajíc „v přímém přenosu“. Při-
jížděli na základě stížností nebo ano-
nymních udání. Neměla jsem pocit, 
že by hledáním pravdy v odpovědi na 
anonymní stížnosti chránili a obha-
jovali práci zaměstnanců těchto do-
movů. Pociťovala jsem to jako velkou 
nespravedlnost a křivdu. 
Zažila jsem situaci, kdy uživatel fy-
zicky napadl dvě pracovnice během 
noční služby. Přivolaná Policie ČR 
i posádka Rychlé záchranné služby 
se věnovala ale klientovi, který pra-
covnice napadl. Obě zbité pracovni-
ce je nijak zvlášť nezajímaly. I to, že 

pracovnicím hrozil fyzickou likvida-
cí, nechalo Policii klidnou. Obrat na-
stal v momentě, kdy padly výhrůžky 
a pokus o napadení osádky rychlé 
záchranné služby. Klient byl odvezen 
do psychiatrické léčebny. Pobyt v na-
šem domově mu byl ukončen. 
Říkala jsem si, kde to jsme. Sama 
mám zkušenost s fyzickým napade-
ním uživatelem. Vím proto, že povr-
chové modřiny a odřeniny se zahojí 
rychle, ale to, co se děje uvnitř člově-
ka, se hojí podstatně déle.   
Nesouhlasím proto s názorem 
Ochránce práv, že léky na zklidnění 
(nikoli jako omezení pohybu) jsou ne-
přípustnou praxí, v momentě, kdy ta-
kovéto léky podává zdravotnický per-
sonál domova na základě ordinace 
lékaře, který osobě lék naordinoval 
předem „pro případ neklidu“. V kaž-
dé takovéto situaci je podle Ochrán-
ce práv nutný souhlas lékaře. Které 
zařízení poskytující sociální služby 
má trvale přítomného lékaře? Osob-
ně neznám žádné. Volbou je také při-
volání rychlé záchranné služby, v pří-
padě, že se volaný příslušný lékař ne-
může dostavit. Toto je podle mě ne-
smyslné. Vždy se léky na zklidnění 
používají až jako krajní prostředek 
v momentě, kdy selhaly jiné způsoby: 
slovní zklidnění situace, rozptýlení, 
aktivní naslouchání apod.
Stále si myslím, že pokud chce někdo 
hovořit o svých právech, měl by si být 
také vědom z toho plynoucích povin-
ností. 

Lenka Hasnedlová

Má práva začínají tam, 
kde končí práva toho druhého

Ilustrační foto
Jan Komárek
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Otázkou, jak zabránit násilí na se-
niorech, se zabývali odborníci na 
semináři, který se konal koncem 
listopadu minulého roku ve Win-
terthuru ve Švýcarsku. 
Bývalý profesor sociální gerontolo-
gie na univerzitě v Kasselu Reinhardt 
Schmitz-Scherzer zahájil své vystou-
pení více než provokativně, když pro-
nesl větu, že „péče bez násilí není 
možná.“ Poukázal především na fy-
zická omezující opatření, která jsou 
také formou násilí a která jsou však 
někdy nezbytná pro zajištění bez-
pečí ošetřovaných lidí. To, že násilí 
v tomto smyslu je mnohdy nutné, by 
však nemělo být bráno jako schvalo-
vání násilí. Profesor nevěří, že výcvik 
a vzdělávání mohou přimět personál 
k tomu, aby se snažil bez násilí obe-
jít. Podle něho je nejdůležitější moti-
vace lidí, která je vede k práci v soci-
álních službách. Známe-li tuto moti-
vaci, pak už snadno dojdeme k tomu, 
jakými hodnotami se při výkonu své-
ho povolání řídí a zda jsou schopni 
pochopit, že k násilí existují i alterna-
tivy, jako např. léky. Podle Schmitz-
-Scherzera by mělo vždy platit, že ná-
silí smí být použito pouze k ochraně 
seniora před zraněním a jiným bez-
právím. To se týká jak omezovacích 
postupů, tak i zamykání. Formami 
násilí jsou podle profesora i neúcta 
a nedostatek respektu.
Velkou pozornost vyvolal referát 
Marca Borsottiho z centra pro senio-
ry Eichhof Luzern, jenž se zaměřil na 
význam vnitropodnikového klima-
tu v prevenci násilí. Eichhof Luzern 
s cca 500 klienty byl posledním pra-
covištěm „ošetřovatele smrt“, 9 z je-
ho 27 obětí přišlo o život právě 
v Eichhofu. (Ošetřovatel byl zatčen 
v roce 2001 a odsouzen na doživo-
tí.) „Nikdo si nemyslel, že by se právě 
v Eichhofu mohlo něco takového 
stát“ uvedl Borsotti. „Všechny pro-
cesy, které se v následujících letech 
v souvislosti se smrtelnými delik-
ty odehrávaly, znovu otevíraly staré 
rány a enormně zatěžovaly mé spo-
lupracovníky. Naše seniorské cent-
rum se ze smutné kapitoly našich dě-
jin poučilo a zásadně se změnil náš 
přístup k problematice násilí. Netvr-
dím, že u nás děláme všechno dobře. 
Činíme to, co považujeme za správ-
né, jdeme svou cestou a neustále si 
ověřujeme, zda to něco přináší.“
Podle Borsottiho je nejdůležitější, 
aby celkové klima v podniku charak-
terizoval respekt a důvěra a aby spo-
lupracovníci byli za svou práci oce-
ňováni. „Všichni jsou důležití. Já jako 
vedoucí mám jinou roli než uklizeč-

ka. Kvůli tomu však nejsem důleži-
tější.“ Hotelový provoz i péče jsou po-
kládány za stejně významné, nemají 
oddělené porady a komunikační ka-
nály jsou pro obě oblasti stejné. V zá-
jmu podpory vzájemného porozumě-
ní jsou pracovníci z kuchyně posílá-
ni na den do jiného oddělení a také 
uklizečky se pravidelně seznamu-
jí s jinými úseky. Borsotti doporuču-
je ředitelům domovů, aby pravidel-
ně procházeli zařízením a aby tyto 
„procházky“ měly prvořadou prioritu 
v jejich pracovním rozvrhu, „Rozhlí-
žejte se, poslouchejte, mluvte s lid-
mi.“ Odkazování na služební postup 
je prý největší zabijákem komunika-
ce v podniku a často slouží pouze 
k tomu, jak jednoduše uniknout ře-
šení nepříjemných záležitostí. „Abys-
te mohl s někým mluvit, k tomu ne-
potřebujete žádný služební postup, 
Jsou potřeba pouze dveře, které jsou 
vždy otevřené. Řešení poruch v cho-
du podniku má vždy přednost. Když 
s vámi chce někdo mluvit, měl bys-
te si hned udělat čas, i kdybyste kvůli 
tomu musel opustit předčasně něja-
kou schůzi. Odkazovat někoho na to, 
že má přijít za tři týdny, je útěk před 
odpovědností.“
Borsotti byl před čtyřmi lety konfron-
tován s určitým velmi vážným po-
dezřením. Jedna zaměstnankyně si 
vedla pečlivé záznamy o úmrtích 
i o tom, kdo v danou dobu sloužil. 
A samozřejmě viděla určitou souvis-
lost. „V takové situaci je základní, aby 
šéf nezpanikařil a nezačal vyvíjet hek-
tickou činnost, která vše obrátí vzhů-
ru nohama. Nejdříve si pohovořte 
s odpovědným člověkem a pak vše 
v klidu, ale důkladně rozeberte.“ V da-
ném případě se prokázalo, že pode-
zření bylo neodůvodněné, nicméně 
Borsotti říká, že každý takový signál 
je třeba brát velmi vážně. V případě 
usmrcujícího ošetřovatele zaměstnan-
ci mnohokrát vyjádřili své nedobré po-
city. Nikdo jim však nenaslouchal.
Konstruktivní podniková kultura ne-
vzniká jednoduše, musí se vytvořit 
a musí se o ni pečovat, zdůrazňuje 
Borsotti. Zodpovědní jsou za ni pře-
devším vedoucí pracovníci. V Eichho-
fu mají různé nástroje k péči o pod-
nikovou kulturu. Tak např. čtyřikrát 
ročně se setkává 35 vedoucích růz-
ných úseků k výměně zkušeností 
a informací o problémech, jež se tý-
kají  celého podniku. Dvakrát ročně 
se pořádá kádrový den mimo pod-
nik. Podnikové vedení se pětkrát 
ročně schází k diskuzím o zásad-
ních podnikových tématech. Vyjíždí 
se přitom z podniku na nějaké hez-

ké místo. Čtyřikrát za půl roku se ve-
doucí pracovníci různých úrovní za-
bývají speciálními tématy, jako např. 
vyváženost pracovního života a zdra-
ví. Všechna tato setkání jsou pojímá-
na jako placená pracovní doba. Nao-
pak šest večerních kursů pro vedou-
cí pracovníky má dobrovolný a nepla-
cený charakter. I přesto se jich účast-
ní cca 50 % vedoucích pracovníků.
Borsotti zdůrazňuje, že pro vytvoře-
ní klimatu, v němž nemůže dostat 
prostor násilí, je nezbytné, aby všich-
ni zainteresovaní vždy měli všechna 
potřebné informace a aby spolu na-
vzájem komunikovali.
Borsotti připouští, že i v Eichhofu se 
opět může násilí objevit. Přitom se 
nemusí nutně jednat o přehmaty per-
sonálu vůči klientům. Občas se vy-
skytují i zaměstnanci, kteří se vzá-
jemně verbálně i fyzicky napadají. 
A nebo obyvatelé domova, kteří se 
jednoduše se svým okolím nesne-
sou. „A my musíme dbát na to, aby-
chom včas dokázali zasáhnout tam, 
kde tušíme existenci násilí. Musíme 
zajistit, aby zaměstnanci měli tolik 
důvěry ke svému vedení, že budou 
všechny takové události hlásit.“
„V domovech sociální péče nejde jen 
o umírání a o smrt, ale především 
o život. Ošetřovatelé plní náročný 
a komplexní úkol a vůbec není na 
místě, aby se utíkali k velice rozšíře-
nému postoji zneuznaných obětí. Dě-
lají dobrou práci, na kterou mohou 
a musí být pyšní. A toto stanovisko by 
se mělo ještě více projevovat ve vědo-
mí ošetřovatelů. V takovém klimatu 
pak má násilí minimální šanci.“
Nicméně nedostatek ocenění se opa-
kovaně objevoval v komentářích 
účastníků. Jeden z nich citoval vy-
jádření nejmenované ošetřovatelky: 
„Nejhorší na mé práci není zacháze-
ní s lidmi s demencí ani časový stres. 
Je to především skutečnost, že ven-
ku nikdo nevnímá, co my tady dělá-
me každý den.“
Švýcarsko je považováno za zemi 
s nejdokonalejší sítí zařízení sociální 
péče v Evropě. Dospělo k ní bez exis-
tence standardů kvality. Zřizovateli 
jsou jak podnikatelské subjekty, tak 
i nadace, kantony a obce. Je pozoru-
hodné, že ve vyjádřeních odborníků 
se opakují úplně stejné faktory, které 
bychom slyšeli od českých pracovní-
ků a které negativně ovlivňují kvalitu 
péče a sice: tlak na snižování nákla-
dů, nedostatek personálu, byrokra-
tická zátěž ze strany úřadů a nedosta-
tečné ocenění práce zaměstnanců. 

Podle www.gewalt-im-alter.ch
zpracoval Ing. Vladimír Hanzl

Násilí v zařízeních sociálních
služeb a vnitropodnikové klima
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Dne 23. 9. 2010 společnost 
MARTEK MEDICAL a.s. ve 
spolupráci se vzdělávací 
agenturou Curatio pořáda-
la konferenci v Domově dů-
chodců v Moravské Třebové, 
které se zúčastnili sociální 
a zdravotní pracovníci ze 
sedmi zařízení sociálních 
služeb. O téma „Komunika-
ce s problémovými typy kli-
entů“ byl obrovský zájem, 
protože tato tematika je vel-
mi málo diskutovaná a je 
velkým problémem ve všech 
zařízeních sociálních slu-
žeb. V programu se rozebíra-
lo téma komunikace s „pro-
blémovými typy klientů“ 
a jednání s klientem v dušev-
ní krizi. Přednášející PhDr. 
Zdeněk Kulhánek i Mgr. Ja-
roslava Slaná hovořili o pro-
blematice pracovníků pří-
mé obslužné péče, kteří se 
obávají agresivních komu-
nikačních výstupů svých kli-
entů, protože prožívání zlos-
ti, vzteku a agresivity patří 
mezi samozřejmé emoce při 
onemocnění, kterým je stá-

ří často provázeno. Duševní 
krize zasahuje nejen toho, 
koho postihla, ale i celé jeho 
okolí. Z různých důvodů do-
jde k narušení vnitřní rovno-
váhy klienta, které provází 
těžké psychické potíže čas-
to v kombinaci s potížemi fy-
zickými. Nepříjemné proží-
vání uvnitř se nutně projeví 
navenek v chování a najed-
nou je tu problém, jak zvlád-
nout klienta v duševní krizi. 
Cílem kurzu bylo naučit se 
zachytit příznaky krizového 
stavu klienta a účinně zare-
agovat tak, aby se klient vrá-
til do běžné psychické poho-
dy.

Velký dík patří vedení Do-
mova důchodců v Moravské 
Třebové za umožnění koná-
ní konference v jejich spo-
lečenském sále, který svým 
příjemným prostředím při-
spěl k úžasné atmosféře 
celé konference.

Ilona Červenková
obchodní zástupce

Konference v Moravské Třebové
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Co přinesly 
Evropské dny 
handicapu 
– Ostrava 2010

„Letošní ročník Evropských dnů han-
dicapu začal poněkud netradičně, 
protože součástí zahájení byl meziná-
rodní fotbalový turnaj za účasti muž-
stev ze čtyř zemí. Proběhl v úžasné at-
mosféře, viděli jsme výborné výkony. 
Účastníci byli nadšeni a turnaj by se 
v budoucnosti určitě mohl stát tradič-
ní součástí evropských dnů. Organi-
zace turnaje byla plně v režii Čtyřlíst-
ku, jehož reprezentanti navíc na tur-
naji vydobyli prvenství.“

Víme však, že to nebyl jediný pří-
spěvek Čtyřlístku...
„V úterý 5. října byla hlavní náplní ev-
ropských dnů konference na téma 
„Proces výběru sociálních pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách“. 
Odbornou garanci konference a její 
moderování jsem měl osobně na sta-
rost. V programu konference zazněla 
tři vystoupení: Lenky Waszutové, ve-
doucí Sekce personálního řízení Slez-
ské diakonie, Francesca Spoto, ředi-
tele lidských zdrojů a mezinárodních 
vztahů Sdružení Epta Boloňa (z dů-
vodu nemoci prezentovala francouz-
ská kolegyně, paní Armelle Thomas) 
a Loica Mere za francouzskou asoci-
aci Les Genets d’Or. Konference se 
však zúčastnili jako hosté také zá-
stupci jiných zemí, například Ru-

munska a mimo Evropskou unii také 
Ukrajiny a Albánie.“ 

Proč toto téma, co bylo cílem 
konference?
„Personální tematiku jsme zvolili pro-
to, že získat kvalitního zaměstnance 
pro oblast sociálních služeb je v na-
šich podmínkách obtížný úkol. Ješ-
tě obtížnější je pak zaměstnance udr-
žet, fluktuace bývá dosti vysoká. 
Na úvod jsme si položili tři okruhy 
otázek, proč tomu tak je, a v průbě-
hu konference jsme se snažili najít na 
ně odpověď. K tomu mělo napomoci 
i srovnání s francouzskými a italský-
mi kolegy.
Které otázky to konkrétně byly?
„1) Jak organizujeme výběrová říze-
ní? Máme kvalitní vedoucí, kvalifiko-
vané personalisty, věnujeme dosta-
tek času přípravě a samotnému výbě-
rovému řízení?
2) Lidé, kteří se ucházejí o práci v so-
ciálních službách, mají dostatečnou 
představu o tom, co je očekává?
3) Nabízíme uchazečům dostatečně 
zajímavé pracovní podmínky, které 
jsou vyvážené s požadavky, kladený-
mi na zaměstnance v sociálních služ-
bách?“

Našli jste na ně odpovědi?
„Shodli jsme se s účastníky konferen-
ce, že ano.
K první otázce lze říci, že v případě 
velkých organizací s kvalifikovaný-
mi personalisty probíhají výběrová ří-
zení zcela srovnatelně s našimi ital-
skými a francouzskými kolegy. Pro-
blém je u malých organizací, kde 
musí být většina funkcí kumulována                                 
a kvalifikovaného personalistu tak 
mohou zaměstnávat málokde. Tomu 
pak odpovídá úroveň personální prá-
ce a promítá se to i do výběru zaměst-
nanců, jenž patří k nejsložitějším per-
sonálním činnostem.
Nabízí se myšlenka vytvářet personál-
ní útvary s kvalifikovanými odborní-

ky, kteří by poskytovali služby více or-
ganizacím. Ať už v rámci nově zaklá-
daných asociací, sdružení nebo i jako 
samostatný subjekt. Takováto služba 
by však musela být výrazně levnější 
než ve stávajících personálních agen-
turách.“   

Kdo se uchází o práci v sociálních 
službách?
„Řadu uchazečů o zaměstnání tvoří 
lidé, kteří chtějí pracovat v této sféře, 
ale nemají vůbec představu o tom, 
co je čeká. Velkou roli zde hraje stá-
le nedostatečná osvěta. Pod pojmem 
zdravotně postižený si většina oby-
vatel představuje člověka na vozíč-
ku nebo jinak tělesně postiženého. 
Člověk s mentálním postižením pak 
pro ně často znamená velký šok, kte-
rý mnoho z nich nedokáže překonat 
a zůstat.“ 

Moc mě zajímá, k čemu jste došli 
u třetí otázky...
„Musíme jednoznačně konstatovat, 
že požadavky na výkon činností v so-
ciálních službách naprosto neodpo-
vídají nabízeným podmínkám a jsou 
jednoznačně rozhodujícím důvodem, 
proč je problémem získat schopné 
a motivované zaměstnance pro so-
ciální služby. Noví pracovníci v so-

Rozhovor 
Rezidenční péče 
s PhDr. Svatoplukem 
Aniolem

V týdnu od 4. do 8. října letošního roku se v Ostravě uskutečnil již XVIII. ročník Evropských 
dnů handicapu. Jejich organizátorem je každoročně Asociace Trigon s podporou statutární-
ho města Ostrava, letos se na přípravě i realizaci Evropských dnů handicapu významně podí-
lel také Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková orga-
nizace. Zeptali jsme se jeho ředitele, PhDr. Svatopluka Aniola, v čem konkrétně přispěl Čtyř-
lístek k této významné události:

PhDr. Svatopluk 
Aniol, ředitel 
Čtyřlístku 
– centra pro 
osoby se zdra-
votním posti-
žením 
Ostrava 

Z mezinárodní-
ho turnaje 
v přizpůsobe-
né kopané, 
který za-
hájil letoš-
ní ostravské 
Evropské 
dny 
handicapu
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ciálních službách nastupují se zá-
kladním platem kolem 9 tisíc korun. 
I tato částka však má být snížena. Při-
jít mají také o skromné zaměstnanec-
ké benefity. Přitom jejich práce je mi-
mořádně náročná zejména na psy-
chickou stránku. Navíc je zákonem 
stanoven požadavek na neustálé 
vzdělávání těchto zaměstnanců v po-
čtu 24 hodin ročně, což je rarita, vzhle-
dem k výši jejich platového ocenění.“

Vyplynula v tomto směru z konfe-
rence nějaká konkrétní srovnání 
podmínek zaměstnanců v sociál-
ních službách u nás nebo napří-
klad ve Francii či v Itálii...?  
„Zejména italští kolegové prozradili, 
jaké podmínky nabízejí pracovníkům 
v sociálních službách. Platy je obtíž-
né srovnávat, protože výrazně vyš-
ší nominální hodnota (dvojnásobná 
oproti platu našich zaměstnanců) by 
musela být srovnána s životními ná-
klady v Itálii. Ale tzv. benefity (délka 
dovolené, třináctý plat, výše odstup-
ného, placená nemocenská, mateř-
ská dovolená ve výši 80 – 100 % pla-
tu) jsou v tomto srovnání úplně jinde. 
A u nás mají lidé přijít i o to nesrovna-
telné málo...“

Domníváte se, že se u nás dělá 
dost pro zvyšování prestiže těch, 
kteří se profesionálně nebo dob-

rovolně věnují práci s lidmi se 
zdravotním postižením?
„Myslím, že v této oblasti má stát 
ohromný dluh. V koncepci podpory 
transformace pobytových sociálních 
služeb si vláda sama dala úkol při-
pravit všeobecnou mediální kampaň 
o procesu transformace. O žádné 
kampani se však nedá hovořit. Jsou 
to jen útržky, které veřejnost nedoká-
žou ovlivnit. To, jak se o sociálních 
službách hovoří mezi politiky, jak roz-
hodují šmahem o snížení zdrojů pro 

tuto oblast, aniž někdy navštívili jaké-
koliv zařízení sociálních služeb, jak 
je hrubě podceňována práce se zdra-
votně postiženými, jak jsou lidé v so-
ciálních službách mizerně placeni, 
prestiž lidí v sociálních službách ne-
zvedne. A je velmi smutné, že člověk, 
který se stará o jiného člověka, je da-
leko hůře odměňován než ten, který 
třeba ohýbá plechy.“

Za rozhovor poděkovala: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Organizační výbor ve složení Ing. Jiří Horecký, MBA, prezident APSS ČR, Ing. Jiří Herman, předseda rady občanského sdružení Pramen 

podpory, PhDr. Marie Hermanová, ředitelka akreditované vzdělávací instituce CURATIO®, Ing. Kateřina Endrštová, výkonná ředitelka 

APSS ČR, a Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby, děkuje všem sponzorům a vystavovatelům za pomoc 

při realizaci kongresu. Organizační výbor dále vyslovuje poděkování Střední zdravotnické škole v Táboře za pořadatelskou pomoc 

v průběhu kongresu, Dennímu a týdennímu stacionáři Klíček v Táboře za kulturní vystoupení na Galavečeru, všem přednášejícím 

a předsedajícím a dále mediálním partnerům za spolupráci při propagaci kongresu.
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HARTMANNHARTMANN – RICO, a. s.

Hlavní sponzoři:

SCA Hygiene Products, s. r. o. IReSoft , s. r. o. Kimberly-Clark, s. r. o
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NORK, s. r. o. MK MARKET, s. r. o. 
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Záběr z pléna konference „Proces výběru 
sociálních pracovníků a pracovníků 
v sociálních službách“. 



EVIDENCE MAJETKU

TERMINÁLY PRO OBJEDNÁVKU 
A VÝDEJ STRAVY

DOKUMENTACE KLIENTA I PRO 
DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek, drobný majetek

Hromadné účetní odpisy

Hromadné pořízení a vyřazení 

drobného majetku

Objednávání stravy pro zaměstnance, 

cizí strávníky a klienty pomocí čipů

Až 4 varianty na výběr pro každý 

druh jídla

Osvědčené terminály od společnosti 

VIS Plzeň (více než 1 500 referencí)

Plány péče obsahují předvyplněné 

číselníky pro následující služby: 

DS, DOZP, DZR, Týdenní a denní 

stacionáře, Pečovatelská služba, 

Odlehčovací služby, Centra denních 

služeb, Chráněné bydlení 

Pro každou službu samostatný 

číselník, který lze libovolně upravit

Tisk zařazovacích a vyřazovacích 

protokolů, místních seznamů, 

odpisových plánů atd.

Propojení s modulem Zaměstnanci

Již osmý modul IS Cygnus!

Propojení s modulem Stravovací část

Evidence nevydaných jídel

Oboustranný výdejní terminál 

zobrazuje kategorii strávníka

a vybranou variantu

Oblasti členěny dle vyhlášky 

505/2006 Sb.

Lze použít přenosné čtečky na čárové 

kódy pro zaznamenání realizace

Je připraveno pro vykazování 

statistických dat na MPSV

komplexní informační systém
pro poskytovatele sociálních služeb
nový modul  &  nové funkcionality

Modul

MAJETEK

Objednávka

a výdej stravy

Modul

DOKUMENTACE KLIENTA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



specializovaná softwarová řešení software na zakázku podpora www.iresoft.cz

STATISTICKÉ VYKAZOVÁNÍ 
DAT NA MPSV

PLÁNOVÁNÍ ROZPISŮ SLUŽEB 
NA ROK 2011

IS CYGNUS JIŽ I NA SLOVENSKU

chci se mám zájem o více
www.iscygnus.czinfo@iscygnus.cz

543 215 460 
zeptat: informací:

IS Cygnus je připraven na požadavky 

MPSV pro výkazy dat (klienti 

i zaměstnanci)

Evidence poskytnuté péče pomocí 

přenosných terminálů na čárový kód

Plánování nerovnoměrně rozvržené 

pracovní doby

Kontrola obsazenosti směn a rozporů 

se zákoníkem práce

Rozpisy směn lze generovat 

hromadně pomocí šablon

K dispozici komplexní systém 

obsahující 6 propojených modulů

Na Slovensku již 20 referencí

Lokalizace do slovenštiny

vč. legislativních úprav

Kontakt
IReSoft, s.r.o.
Cejl 62
602 00  Brno

Tel.: +420 543 215 460 
Fax: +420 543 214 572
info@iscygnus.cz

www.iscygnus.cz

komplexní řešení

uživatelská podpora

úspora času a nákladů

Bude zajištěn export dat dle

formátu MPSV

Data se exportují z modulu 

Manažerská část

3-úrovňový model: Dlouhodobé 

plány, Měsíční plány, Docházka

Lze použít docházkové čtečky pro 

zpracování skutečné docházky

Export podkladů do mzdového 

systému (již 12 systémů)

Technická podpora zajištěna (hot-line, 

vzdálená správa, aktualizace…) 

Moduly: Sociální část, Dokumentace 

klienta, Stravovací část, Sklady, 

Zaměstnanci, Manažerská část

Modul

MANAŽERSKÁ ČÁST

Modul

ZAMĚSTNANCI

www.iscygnus.sk

Modul
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Domov pro seniory Nopova posky-
tuje službu Domov se zvláštním re-
žimem na celou kapacitu domova, 
což je 225 lůžek. Naší cílovou sku-
pinou jsou osoby trpící Alzheimero-
vou chorobou, osoby se všemi typy 
stařeckých demencí, osoby po cévní 
a mozkové příhodě a osoby s dege-
nerativním onemocněním mozku. 
V souladu se zákonem 108/2006 Sb. 
O sociálních službách je naším prvo-
řadým cílem zachovat a rozvíjet dů-
stojný život našich uživatelů pomo-
cí odborných a bezpečných služeb, 
chránit je před poškozováním jejich 
individuálních zájmů neodborným 
poskytováním služeb a zároveň vy-
tvořit systém kontroly kvality námi 
poskytovaných služeb.
Jednou ze základních činností, kte-
ré nám v rámci poskytované služby 
Zákon 108/2006 ukládá, je kromě 
jiného i poskytování stravy. Vyhláš-
ka 340/2007 Sb., kterou se provádě-
jí některá ustanovení tohoto záko-
na, dále stanovuje, že zařízení je po-
vinno zajistit uživatelům služby stra-
vu celodenní (minimálně v rozsahu 
3 hlavních jídel),  která odpovídá je-
jich věku, zásadám racionální výži-
vy a potřebám dietního stravování. 
Jak ale zajistit, aby i v této oblasti 
byly služby, které našim uživatelům 
poskytujeme kvalitní a bezpečné 
a v souladu s  individuálními cíli na-
šich uživatelů vedly ke zvýšení kvali-
ty jejich života? 
Odpověď na tuto otázku nám při-
nesla odborná konference, kterou 
26. září 2006 uspořádala v praž-
ském hotelu Olympik společnost 
Nutricia. V rámci konference nám 
skupina odborníků představila vý-
sledky pilotního projektu Standar-
dizace nutriční péče v domovech 
pro seniory, který měl jasný cíl - zvý-
šit kvalitu nutriční péče v domovech 
pro seniory v souladu s platnými 
právními předpisy a na základě sou-
dobých odborných poznatků.  Nápl-
ní projektu, tedy cestou k dosažení 
stanoveného cíle, bylo postupné za-
vedení systému nutriční péče do tří 
domovů pro seniory, které se pilot-
ního projektu účastnily, a to pod od-
borným metodickým vedení a na zá-
kladě podrobného realizačního po-
stupu. Výsledky projektu, prezento-
vané odborníky i zástupci zúčast-
něných domovů nás přesvědčily, že 
projekt je právě tím nástrojem, kte-
rý potřebujeme, abychom mohli za-
jistit kvalitní a bezpečné služby v ob-
lasti nutriční péče také pro naše uži-
vatele. Proto jsme využili nabídky 
organizátorů konference a přihlási-
li jsme se do programu Standardiza-
ce nutriční péče v domovech pro se-
niory 2007 - 2008.
Již na jaře v roce 2007, kdy jsme za-
čali pracovat na zavedení systému 
nutriční péče, nám bylo jasné, že 
uživatelé naší služby, které máme 
v péči, patří do skupiny lidí, která 
je vážně ohrožena malnutricí. Od-
borné metodičky, které nás pro-

gramem vedly, nám ukázaly jak na 
to, aby  se nám  naši klienti neztrá-
celi před očima i přes to, že pod-
le našeho mínění byla poskytovaná 
strava kvalitní a bylo jí dostatečné 
množství. Kde jsme tedy dělali chy-
bu? Chybělo nám to nejdůležitější 
a sice systém! Neprováděli jsme žád-
né, natož pak pravidelné hodnocení 
nutričního stavu všech našich klien-
tů, ani jsme nesledovali jejich pří-
jem stravy a tekutin. Protože jsme 
nedokázali objektivně posoudit nu-
triční stav našich uživatelů, nedoká-
zali jsme správně a včas indikovat 
vhodnou nutriční péči. Pochopitelně 
nám chyběla i zpětná vazba a jaká-
koli kontrola, zda je naše péče o kli-
enty v oblasti výživy skutečně účin-
ná a bezpečná. Zcela jsme postráda-
li také vhodnou a dobře vedenou do-
kumentaci, ve které by byly zazna-
menány naše postupy. 
Zavedením systému nutriční péče 
se nám skutečně podařilo mnohé 
změnit k lepšímu. Ráda bych se nyní 
zastavila u nejdůležitějších přínosů 
systematizované nutriční péče pro 
náš Domov.
Celý program jsme absolvovali pře-
devším proto, abychom zvýšili kvali-
tu života našich klientů. 
Díky systému nutriční péče můžeme 
v našem Domově garantovat všem 
našim klientům (ale i zájemcům 
o službu) poskytnutí kvalitní, nut-
ričně vyvážené stravy, individuálně 
přizpůsobené jejich věku a zdravot-
nímu stavu.
Systematická nutriční péče nám 
umožňuje včas identifikovat ty kli-
enty, kteří jsou v nutričním riziku 
(např. na základě screeningového 
dotazníku a sledování a vyhodno-
cování příjmu stravy a tekutin, kte-
ré provádíme u všech klientů). Díky 
tomu je možná včasná intervence 
nutriční terapeutky u nutričně rizi-
kových klientů, která nejprve zhod-
notí nutriční stav klientů, dále vy-
hodnotí jejich nutriční potřeby a ná-
sledně navrhne vhodný nutriční po-
stup (např. upraví dietu, přidá sip-
ping, apod.), tak aby byl zaručen 
adekvátní denní příjem. Efekt nut-
riční intervence sledujeme a pravi-
delně vyhodnocujeme. 
Realizace nutriční péče na základě 
výše uvedeného systému vedla k vý-
raznému zlepšení nutričního stavu 
našich uživatelů,  a tím i ke zlepše-
ní jejich psychické a fyzické kondi-
ce. Schopnost sebeobsluhy i sobě-
stačnost našich klientů se stabilizo-
vala a v některých případech, dle na-
šeho názoru, i prodloužila. Lepší nu-
triční stav našich klientů pozitivně 
ovlivnil také jejich celkový zdravot-
ní stav. 
Systematicky realizovaná nutriční 
péče vyžaduje pravidelnou komuni-
kaci personálu domova s jednotlivý-
mi klienty a  takže se výrazně zkvalit-
nil individuální přístup ke klientům. 
Zde se dostávám k dalšímu výraz-
nému přínosu systematické nutrič-

ní péče a sice přínosu pro zaměst-
nance DS. 
Jedním z nich je bezesporu zkvalit-
nění interpersonální komunikace 
a multidisciplinární spolupráce. Bez 
toho, aby jednotlivé úseky a jednot-
liví zaměstnanci v rámci Domova 
mezi sebou komunikovali, předáva-
li si informace a společně vyhodno-
covali záznamy u jednotlivých klien-
tů, není možné systém nutriční péče 
zavést, ani následně realizovat. 
Tomu samozřejmě musí předchá-
zet edukace jednotlivých skupin za-
městnanců, která vede ke zvyšování 
jejich kvalifikace a posilování jejich 
profesního sebevědomí. 
Zaměstnanci mají pravidelnou zpět-
nou vazbu o  přínosu své práce pro 
klienty díky viditelným výsledkům 
péče ( jakými jsou např. stabiliza-
ce nebo zlepšení fyzické i psychické 
kondice klientů) a tím se podstatně 
zvyšuje i pozitivní motivace pro je-
jich náročnou práci. 
Pro management zařízení je stan-
dard nutriční péče účinným nástro-
jem k hodnocení a rozvíjení kvality 
a bezpečnosti poskytované služby 
a umožňuje mu lépe využívat pro-
fesního a profesionálního potenciá-
lu svých zaměstnanců. 
Managementu a jednotlivým za-
městnancům DS poskytuje garan-
ci právní ochrany na základě stan-
dardních procesů a jasně zdoku-
mentovaných postupů. 
Takto poskytovaná péče vede ke 
zvýšení důvěry a zkvalitnění komu-
nikace s příbuznými klientů a zvyšu-
je prestiž zařízení a to nejen ve vzta-
hu k příbuzným klientů.
Mám-li zhodnotit celkový význam 
a přínos systematické nutriční péče 
pro pobytová zařízení sociální péče, 
pak na základě svých zkušeností 
soudím, že právě standard nutriční 
péče  by se měl stát jedním z hlav-
ních indikátorů kvality poskytova-
né péče ve všech zařízeních sociál-
ních služeb, ve kterých je klientům 
poskytováno stravování a měl by být 
nedílnou součástí standardů kvality 
sociálních služeb.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní 
Tamaře Starnovské, místopředsed-
kyni sekce nutričních terapeutů při 
ČAS, která byla odborným garan-
tem a vedoucím odborným metodi-
kem programu. V rámci programu 
Standardizace nutriční péče v do-
movech pro seniory vypracovala po-
drobné realizační postupy ( jak zavá-
dět Standard = systém nutriční péče 
do DS) a systém externího hodnoce-
ní kvality nutriční péče ( jak hodno-
tit, že je Standard = systém nutrič-
ní péče funkční). Ta zařízení, která 
opravdu chtějí pro své klienty udělat 
maximum, mají tak v rukou účinný 
nástroj, díky kterému mohou službu 
a péči poskytovanou svým klientům 
výrazně zkvalitnit. 

PhDr. Jarmila Figurová
ředitelka DS Nopova Brno

Přínosy zavedení systému nutriční 
péče do Domova pro seniory Nopova



Myslíme na dostatečný příjem bílkovin u seniorů?

Denní potřeba bílkovin

Zdroje plnohodnotných bílkovin

Vejce

Hovězí
maso

Pribináček

Polotučné 
mléko

Kapr

Plnotučný 
tvaroh

Tavený sýr

Tvrdý sýr Eidam

100 g

600 g

270 g

675 g

625 ml

250 g

175 g

70 g

125 g

Počet kusů 
na 20 g bílkovin

Potravina
Objem (g, ml)

na 20 g bílkovin

Mléčný 
puding

Jogurt

30%
t. v s.

Tělesná hmotnost seniora Denní potřeba zdravého seniora
  = 1 -  1,2 g bílkovin/kg tělesné hmotnosti1

Příklad: 60 kg 60 - 72 g bílkovin/den

Některá onemocnění (např. malnutrice, dekubity) denní potřebu bílkovin ještě zvyšují 2,3

Reference:  1. Jurašková B. a ost.: Poruchy výživy ve stáří. Medicína pro praxi 2007, 4 (11): 443-446  2. Sobotka L.: Nutrition in the elderly. Basics in clinical Nutrition, Galén 
2004, 363-383  3. European Pressure Ulcer Advisory Panel.: Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and Treatment, 2003

Nutridrink Protein 200 ml
Potravina pro zvláštní výživu 
- potravina pro zvláštní lékařské účely

Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001
e-mail: in for ma ce@nutricia.cz, www.nutricia.cz

FibreGluten
Free

kcal

300 20g
Protein

0,6g

Materiál je určen pro odbornou veřejnost. 
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Ve dnech 9.–10. listopadu 2010 se 
v Pardubicích ve společenském cen-
tru IDEON sešly více než tři stovky 
účastníků, aby si vyslechly příspěv-
ky významných osobností z řad ar-
chitektů a odborníků na seniorskou 
problematiku. Jubilejní ročník konfe-
rence je důkazem, že diskuze o téma-
tech seniorské problematiky je stále 
potřebná. 
Konferenci již tradičně pořádala 
společnost Ledax o. p. s. ve spolu-
práci se Zdravotně sociální fakultou 
Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích a Fakultou stavební ČVUT 
v Praze. 
„Musím se přiznat, že letošní hoj-
ná účast nás naplnila optimismem, 
že naše činnost má význam a smy-
sl.  Mě osobně na konferenci velmi 
zaujal blok o aktivizačních činnos-
tech pro seniory,“ komentuje letošní 
ročník Ing. Irena Lavická, ředitelka 
společnosti Ledax o.p.s. a dodává: 
„U návštěvníků konference měl vel-
ký ohlas příspěvek architekta Vlada 
Miluniće, v němž hovořil o své dvace-
tileté zkušenosti se stavbou bydle-

ní pro seniory. Velký zájem byl také 
o doprovodné aktivity, během kte-
rých si mohli nejen senioři na vlast-
ní kůži vyzkoušet, jak probíhá ca-
nisterapie a taneční terapie pro se-
niory.“ Po úspěšném pátém ročníku 

se organizátoři chystají na další po-
kračování. Můžeme se tedy těšit, že 
v listopadu 2011 na nás bude čekat 
opět zajímavá debata nad bydlením 
seniorů a kvalitou života ve stáří.

V. ročník Konference SENIOR LIVING 
se může pochlubit rekordní účastí

Již třetím rokem pokračuje zajímavá 
aktivita studentů Soukromé střední 
umělecké školy Ave Art v Ostravě, kte-
ří se přihlásili ke vzdělávacímu projek-
tu Evropské unie Mládež v akci. V rám-
ci tohoto projektu pořádají každoroč-
ně pod názvem „Tvoříme pro jiné“ vý-
tvarné plenéry spolu se studenty umě-
leckých škol ze Slovenska a Polska. 
Práce, jež během těchto plenérů vzni-
kají, vždy věnují těm, kterým jejich ob-
razy mohou udělat radost a zpříjem-
nit jejich pobyt v nemocnicích nebo 
v ústavních zařízeních. V minulých 
dvou letech to bylo dětské oddělení 
onkologické kliniky Fakultní nemoc-
nice Ostrava a dětské oddělení Měst-
ské nemocnice v Ostravě na Fifejdách. 
Letos v červenci uspořádali studenti 
umělecké školy Ave Art mezinárodní 
výtvarný plenér v Bartošovicích – Tvo-
říme pro jiné III, z něhož vybrali kolek-
ci více než dvaceti obrazů, které ten-
tokrát věnovali klientům Čtyřlístku 

– centra pro osoby se zdravotním po-
stižením v Ostravě. 
Vernisáž výstavy těchto obrazů se 
uskutečnila 29. září letošního roku 
v Galerii Čtyřlístek v sídle organizace 
a zúčastnili se jí kromě klientů a za-
městnanců organizace i někteří z tvůr-
ců samotných. Bylo to pro obě strany 
zajímavé setkání, neboť mezi prvními 
návštěvníky výstavy byla samozřejmě 
řada klientů, kteří se sami výtvarné 
tvorbě aktivně věnují, a proto je také 
velmi zajímalo, jak s barvami pracují 
jiní. O to, že výstava byla nadšeně při-
jata, se zasloužil především obětavý 
učitel malby na této umělecké škole, 
Mgr. Aleš Vavrečka, jenž výstavu v pro-
storách Galerie Čtyřlístek nejen sám 
instaloval, ale také ji uvedl za přítom-
nosti ředitele školy, Ing. Jaroslava Pro-
kopa, kurátora výstavy a kouče stu-
dentského projektu Ing. Pavla Stehlí-
ka a dalších hostů. 
Vystavená kolekce není žánrově vy-
hraněná a jednotlivé práce zcela od-
povídají zaměření i naturelu jednot-
livých tvůrců. Převažují však náměty 
krajiny, inspirované zejména okolím 
Bartošovic, kde většina obrazů vznik-
la. Záměr studentů proč svými díly ob-
darovali zdravotně postižené, byl pře-
devším v tom, aby jejich obrazy klien-
ty Čtyřlístku nejen potěšily, ale také in-
spirovaly k vlastní výtvarné tvorbě. Vě-
říme, že tento záměr určitě padne na 
úrodnou půdu.

Text a fotografie: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Nevšední dar studentů Ave Art 

Olejomalba 
Nikoly Válové 
„Stmívání“

Martyna Szcze-
gelniak: Tajem-
ství Poodří (tem-
pera)

Pohled do výstavní 
síně Čtyřlístku
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Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace po-
skytuje osobám se zdravotním postižením řadu soci-
álních služeb. 
Lidé mohou využít například odborné sociální pora-
denství, kde jim můžeme poradit s problémy v sociál-
ní oblasti, dále poskytujeme pomoc při řešení nepříz-
nivé životní situace, zprostředkování kontaktu se spo-

lečenským prostředím 
atd. Součástí je i půjčov-
na kompenzačních po-
můcek, k dispozici jsou 
invalidní vozíky, schodo-
lezy, chodítka, polohova-
cí postele a jiné. 
Další služba je denní sta-
cionář a je pro klienty, 
kteří potřebují péči jiné 
osoby. Uživatelé služby 
docházejí do Centra Kláš-
ter, kde se jim věnují kva-
lifikovaní pracovníci v pří-
mé péči, kteří klientům 
pomáhají při osobní hy-
gieně, s nácvikem sobě-

stačnosti, jezdí na výlety a vykonávají spoustu dalších 
činností. Klienti si službu hradí z příspěvku na péči. 
Sdružení v současné době rekonstruuje objekt býva-
lé hospodářské budovy v Centru Klášter. Projekt pod 
názvem „Centrum bez bariér v Nové Pace“ je částkou 
28,3 mil. Kč financován z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod.  Po rekonstrukci 
bude tato budova zázemím např. pro půjčovnu kom-
penzačních pomůcek, prodejnu výrobků chráněné 
dílny, vzdělávací místnosti, sociální rehabilitaci, cvi-
čebnu, kancelá-
ře a v podkroví 
vznikne chráně-
né bydlení. Cent-
rum bude sloužit 
zdravotně posti-
ženým osobám, 
seniorům a širo-
ké veřejnosti. Do-
končení stavby je 
plánováno v roce 
2011. 

Další informace a kontakty najdete 
na www.rezidencnipece.cz

0bčanské sdružení 
Život bez bariér

Z DOMOVA

Zabalené osudy
V čísle 3/2010 jsme uveřejnili článek o projektu Vzpo-
mínkové kufry, který probíhá v Domově důchodců 
Bystřany. O pokračování této originální reminiscenč-
ní terapie nám napsala ředitelka domova.
 
Práce se vzpomínkami je trvale součástí individuálního pří-
stupu ke klientovi. Zjišťujeme klientův životní příběh a zís-
kané informace nám pak pomáhají v chápání jeho chování, 
usnadňují nám přístup k jeho osobě. 
Od autobiografie je jen krůček k tomu vzpomínky zabalit či 
koncentrovat do kufříku, šuplíku nebo krabice. Takto zaba-
lený osud člověka nám usnadní komunikaci, pomůže zvlád-
nout neklid u osob s demencí.

Své zkušenosti, jak kufřík tvořit, popisuje spoluautor-
ka kufru, Kamila Šachová, pracovnice v sociálních služ-
bách:  
„Na prvním místě je důležitý výběr klienta, s nímž bude-
me reminiscenční kufřík vytvářet. Klient musí být schopen 
o sobě vyprávět, sdělit svůj životní příběh. Naše zkušenos-
ti potvrzují, že i osoba s demencí při dobře vedeném rozho-
voru je schopná vyprávět. Osvědčila se nám úzká spoluprá-
ce s rodinou, informujeme jejich blízké osoby, vyzveme je 
k doplnění klientových oblíbených věci z minulosti. V kufru 
by mělo být hlavně to, co má 
klient rád, na co rád vzpo-
míná. Je vhodné již při při-
jetí nového klienta zmínit 
možnost přinést si „kus své-
ho života“, předměty, které 
měl rád (fotografie, obráz-
ky…), a které mu budou 
připomínat domov.  
Na druhém místě je roz-
hovor s klientem - dobře 
naslouchat, o čem často 
vypráví, na co rád vzpo-
míná, a pak se zaměřit 
na téma, které je mu 
blízké.
Například jedna klient-
ka často vzpomínala, 
jak šila šaty, halenky 
pro své dcery. Zamě-
řili jsme se proto na 
předměty, které jí budou tuto dobu připomínat (špulky nití, 
krabička od jehel do šicího stroje, krajky aj.). Zeptala jsem se 
klientky, kterou barvu má nejradši a protože určila žlutou, vy-
ložila jsem kufřík žlutou látkou. Dcery svoji maminku často 
navštěvují, proto jsem požádala o předměty, které klientka 
měla ráda, o rodinné fotografie dětí, vnoučat. Vyvolávají u kli-
entky silné emoce.
Kufřík obsahuje – vyšívanou dečku, kterou klientka vyšívala, 
ale už nedovyšívala vzhledem ke zhoršení zdravotního sta-
vu, osobní diář, kde má klientka adresy svých blízkých.
Při prohlížení časopisu o módě, kde byly obrázky šatů, kli-
entka začala podrobně popisovat modely šatů: „toto jsou 
korzetové, plesové, hedvábné“. Bylo jasné, že tyto obrázky 
vyvolávají u klientky příjemné vzpomínky, proto jsem je do 
kufříku také zařadila.“

Je důležité však zmínit úskalí, která mohou tvorbu kufru 
provázet. Rozhovor musí být veden velmi citlivě, aby nevy-
volával negativní nebo až depresivní nálady nejen u klienta, 
ale i u naslouchajícího. Může to být vyprávění o úmrtí dítě-
te, zážitky z války, rodinné násilí. Kufr by měl být pro klienta 
pozitivní záležitostí, proto je nutno umět s vyprávěním a na-
sloucháním pracovat. 

Miroslava Barešová, 
ředitelka Domova důchodců Bystřany
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MULTIKULTURNÍ PROBLEMATIKA V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH

Společnost NEWTON Solutions Focused. a.s., jakožto realizátor projektu 
„Systém dalšího vzdělávání v sociálních službách“ uspořádala 8. prosin-
ce letošního roku v pražském Autoklubu ČR konferenci s názvem Multi-
kulturní problematika v sociálních službách. Témata přednášek i okruh 
přednášejících byl velmi pestrý. Po zahájení  přednesl Pavel Košák z or-
ganizace Člověk v tísni úvahu na téma: Jsme obětí nebo v objetí multi-
kulturalismu? Stereotypy a předsudky v prostředí sociálních služeb byly 
tématem přednášky Mgr. Romany Vylitové z Multikulturního centra Pra-
ha. PhDr. Hana Synková z Filosofi cké fakulty Univerzity Karlovy mluvila 
o proměnách organizačních kultur v sociálních službách.
Druhý blok přednášek zahájil Mjr. Michael R. Stanett z Armády spásy 
ČR, který mluvil o Armádě spásy a přínosu zahraničních pracovníků 
v sociálních službách.  Péče o klienty, kteří byli v minulosti perzekuo-
váni pro svou rasu a vyznání byla tématem přednášky Evy Kalhousové 
z Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Ing. Karel Dušek, MBA, ze spo-
lečnosti LARA Consulting hovořil o plánování sociálních služeb a jeho 
možnostech v multikulturním prostředí. 
V další části k řečnickému pultu přistoupil Ing. Jan Šebek ze společnosti 
NEWTON Solutions Focused, a.s., s přednáškou na téma zaměstnávání 
cizinců v sociálních službách. Na to téma navázala Jaroslava Jones z Do-
mova pro seniory Elišky Purkoňové a referovala o cizincích pracujících 
v sociálních službách. Tento blok přednášek ukončil supervizor a psy-
cholog PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc., přednáškou Cizinci – uživatelé 
pobytových služeb, ve které zmínil hlavně konkrétní případy z praxe. 
Účast na konferenci organizované v rámci projektu podpořeného 
programem OPPA, spolufi nancovaným Evropským sociálním fondem, 
byla bezplatná. 

Pokud budete mít zájem o recenzovaný sborník příspěvků, můžete 
o něj požádat na e-mailové adrese: michala.cervenkova@newton.cz.

REDAKČNÍ INFORMACE

2. ročník soutěže 
Public relations
Děkujeme všem, kteří zaslali materiály do soutěže. 

Vzhledem k vyššímu počtu přihlášek do 2. kola soutěže 
Public relations porota nestačila před vydáním prosin-
cového čísla 
vyhodnotit ví-
těze. Vyhlášení 
vítězných pro-
jektů tedy pro-
běhne v lednu 
příštího roku 
a o informaci 
o oceněných 
přineseme v 
prvním čísle 
příštího roku. 
Všem, kteří se 
přihlásili, dě-
kujeme za pod-
nětné materi-
ály. O termínu 
vyhlášení vítě-
zů a předání 
cen Vás bude-
me informovat 
mailem.                                   

Foto: 
ukázky ze 
soutěžních 
děl

Arteterapie

Život v domově

Bohuslava Martinů 7, 140 00  Praha 4  

Tel.: 241 040 940, Fax: 241 445 020

e-mail:  audiologie@panter-praha.cz 

www.sennheiser.cz

A U D I O L O G I C K É  N O V I N K Y    N Ě M E C K Á  K VA L I TA

BRÝLE PRO VAŠE UŠISet 830–TV a 840–TV

Set 830–S a 840–S

Set 900

Bezdrátový poslech zvuku TV i rozhlasu díky Set 

840 TV UHF a 830 TV infra. Zvuk ve Vám příjemné 

hlasitosti přímo do uší. Dokonalá srozumitelnost 

řeči. Jednoduchá obsluha a automatické 

nabíjení baterie.

Určeno pro uživatele sluchadel, neboť TV zvuk je vysílán přímo do 

nich. Sety 830/840-S zavěsíte na krk a zvuk z TV přehrávají jakákoli 

sluchadla. Na jedno nabití vydrží hrát až 12 hodin.

Kombinace přímého přenosu TV 

zvuku a zesíleného poslechu řeči 

pomocí mikrofonového snímání 

zvuků ve vašem okolí. Dvě vý-

hodné funkce v jednom přístroji, 

který je technologickou novin-

kou roku. Samostatná sluchátka 

vám umožní poslech také 

v divadle, kině či na koncertě.

Nejprodávanější 

model - 840 TV

Umožňuje poslech

i v jiné místnosti.



působí velmi rychle – 30 s




