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A kdo hlídá Vás? SOS Přívěsek, Váš osobní 
bodyguard

„Poslední dobou od kamarádů slýchám samé 
příběhy o tom, čí táta zkolaboval a komu vezli 
maminku do nemocnice. Přirozeně se o to víc 
bojím o vlastní rodiče. Mají ale vlastní hlavu 
a mé připomínky, aby byli opatrnější, přechází 
mávnutím ruky, což mi na klidu rozhodně ne-
přidá.“ (Michal, 47)

S podobnými problémy se potýká mnoho z nás. 
Obavy ale mají i samotní senioři. Velkým strašá-
kem je například zdánlivě obyčejný pád. Pro člo-
věka těžko se zvedajícího ze židle jsou podobné 
situace noční můrou. Případů, kdy se lidé po 
pádu nemohou zvednout ze země a na pomoc 
čekají hodiny i celé dny, stále přibývá.

Statistiky se navíc ohání alarmujícími čísly. Po-
dle nich se třetina seniorů ročně setká s pádem. 
S včasnou pomocí se s pády vyrovná 90 % 
z nich. Pokud pomoc ale přijde později než 
za hodinu, šance rapidně klesají. Bez včasného 
zásahu se pak bez trvalých následků obejde již 
pouze 10 % případů.

Péče o seniory trochu jinak

I díky hrozbě pádů se tak mnoho seniorů ocitá 
v situaci, kdy jsou nuceni k určitým omezením, 
či dokonce stěhování do domů s pečovatelskou 

službou nebo k příbuzným. Takové kroky však 
mohou přinést více škody než užitku. Jsou i jiná 
řešení?

V Čechách zažívá boom revoluční služba tís-
ňové péče o seniory. Pomoc v nebezpečí před-
stavuje přívěsek, který lze obyčejně zavěsit 
na krk. SOS Přívěsek disponuje tísňovým tlačít-
kem, které v případě nouze stačí zmáčknout. 
Tím se spojí s 24h Monitorovacím centrem, 
které uživateli zajistí potřebnou pomoc v řá-
dech minut.

Jak to funguje?

Na složitou manipulaci s chytrými telefony klid-
ně zapomeňte. 24h Monitorovací centrum bdí 
nad svými uživateli nepřetržitě, čímž zajišťuje 
pomoc opravdu kdykoli. SOS Přívěsek je vyba-
ven SIM kartou, což umožňuje snadnou komu-
nikaci s uživateli přímo přes SOS Přívěsek. Je 
navíc připraven i na tak ošemetné terény, jako 
je koupelna. Je totiž vodotěsný.

Díky GPS lokátoru Vás pomoc najde opravdu 
všude. Ať jste na nákupu, návštěvě u známých 
či v lese na houbách. Operátoři vždy přesně ví, 
kam pomoc poslat. SOS Přívěsek je připraven 
i na situace, kdy tlačítko nejste schopni zmáčk-
nout. Disponuje totiž senzorem pádu, a při jeho 
zaznamenání se o vyslání nouzového signálu 
postará sám!

Hlídací parťák

SOS Přívěsek jistě uvítají nejen senioři, ale i lidé 
s různými zdravotními indispozicemi. Například 
vozíčkářům hrozí vypadnutí z vozíku, cukrovká-
řům zas kolaps např. v podobě hypoglykémie. 
SOS Přívěsek může dále pomoci pečovatelům  
a personálu v různých typech zařízení pro seniory.

Eliminuje omyly

Člověk není tvor neomylný, a tak se může lehce 
stát, že tlačítko zmáčknete omylem. SOS Přívě-
sek se ale vždy nejprve spojí s 24h Monitorova-
cím centrem, které plané poplachy bez problé-
mů eliminuje.

V Čechách se záchranné přívěsky objevily již 
dříve, byly však napojeny přímo záchranné slož-
ky. Planým poplachům tak nešlo předcházet. 
S Monitorovacím centrem a handsfree komu-
nikací nabývá péče o seniory nových rozměrů. 
SOS Přívěsek tak záchranné akce značně zrych-
luje a ulehčuje.

Školení Operátoři Vám zajistí vhodnou pomoc 
a zavolají Vaše Nouzové kontakty. Zůstanou 
s Vámi ve spojení až do chvíle, kdy dorazí po-
moc, a o dalším postupu informují Vaše blízké.
SOS Přívěsek je skvělou možností, jak si život 
užít bez obav, a také bez připomínek a starostí 
Vašich blízkých. 

Zachraňujeme životy
s SOS Přívěskem

Dovolte nám zavolat Vám  
pomoc, když sami nemůžete.

30 dnů na vyzkoušení zdarma.
☎ 800 900 780

Využijte speciální nabídku služby – PomocVnebezpečí.cz: 

Pokud při objednávce zadáte kód SGM100, bude Vám odečtena sleva 100 Kč! A co víc, první měsíc služby zdarma.

Žijte v klidu. 
Žijte s SOS Přívěskem.
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V minulém čísle Rezidenč-
ní péče jsme otiskli ná-
zory některých našich 

čtenářů k tématu nízkých platů 
a nedostatku personálu. Ze za-
slaných příspěvků bylo znát, že 
je to jen jeden z problémů, které 
trápí poskytovatele a pečovate-
le. Redakce požádala čtenáře, 
aby popsali pět největších pro-
blémů, s nimiž se musí ve své 
praxi potýkat, které jim nejvíc 
vadí a překážejí v práci.  
Z došlých příspěvků vyplynulo, 
že největším problémem je per-
sonální situace se všemi souvi-

sejícími aspekty. Špatné finanč-
ní ohodnocení, nedostatečný 
společenský respekt, fluktuace 
nově získaných pracovníků, 
jejich nedostatečná motivace 
k práci, povinné vzdělávání, 
špatný zdravotní stav stávající-
ho personálu, zhoršující se zdra-
votní stav uživatelů, neúnosné 
nároky blízkých osob atd.
Další Pé v pořadí je byrokracie 
a nárůst administrativy jak pro 
management zařízení, tak i pro 
pracovníky v přímé péči a zdra-
votnický personál. S tím souvisí 
i další problém, špatná legislati-
va a nepropojenost úřadů. Jeden 
příspěvek dokonce upozorňuje 
na špatnou spolupráci s krajem 
a zásahy z politické sféry. 
Úhrady zdravotních pojišťoven, 
doplácení na zdravotní péči 
a s tím související problémy 
s neustálým bojem o finance, 
to je další Pé v pořadí.  I zde se 
ukazuje, jak je vše propojené: 
zhoršující se stav uživatelů a ne-
proplácení fyzioterapie zdravot-
ními pojišťovnami a zpět k ne-
dostatku fyzioterapeutů… 
Naše malá anketa byla omeze-
na na pět Pé, ale problémů, kte-
ré trápí poskytovatele, je daleko 
více. Přinášíme nejzajímavější 
příspěvky a jejich autorům tím-
to děkujeme, že si mezi „papíro-
váním“ našli chvilku času.

PĚT Pé 
aneb
CO NEJVÍC TRÁPÍ  
POSKYTOVATELE  
SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB

ÚVODNÍK

Jak jste se dověděla o projektu 
Pomáháme fotografiemi a co vás 
přimělo k tomu, abyste se do něj 
zapojila?
Celé to vzniklo vlastně náhodou. Loni 
jsem se při focení na billboardy pro kraj-
ské volby seznámila se známou a vý-
bornou fotografkou Lenkou Hatašovou, 
která se hodně věnuje i charitativní čin-
nosti. Byla a je také patronkou toho pro-
jektu. Propojila mne na Martu Kopeckou, 
členku týmu, mozek a motor projektu, 
slovo dalo slovo a já jsem se ráda připo-
jila. Moje mamka (dej jí pán bůh nebe) 
mne učila, že je třeba podle svých sil po-
moci těm, kteří jsou potřební.

Měla jste během letošního roku 
možnost setkat se s v rámci projektu 
s lidmi s mentálním postižením a je-
jich aktivitami. Čím na vás tito lidé 
nejvíc zapůsobili?
Svým čistým a přímočarým vztahem 
ke světu okolo. Když mají radost, smějí se 
naplno. Když jsou smutní, naplno pláčou. 
Když se jim líbíte, popadnou vás za ruku. 
Když se jim nelíbíte, otočí se k vám zády. 
Jejich svět je stejně bohatý a krásný, jako 
ten náš. A mnohem upřímnější.

Je podle vašeho názoru česká veřej-
nost dostatečně informovaná o ži-

votě a problémech lidí s mentálním 
postižením? 
Lepší se to, což je dobře.  Ale spous-
ta práce ještě čeká. A každá aktivita, 
jako Pomáháme fotografiemi, přispívá 
k tomu, že se kamarádi, kteří byli obda-
řeni jiným vnímáním světa, stále více 
stávají součástí světa našeho.

Představuje pro vás zapojení do pro-
jektu Pomáháme fotografiemi ně-
jakou novou, dosud nepoznanou 
zkušenost? 
Setkání s kamarády a lidmi, kteří jim 
pomáhají zvládnout složitosti každo-
denního života, bylo už samo o sobě 
velikým zážitkem a zkušeností. Jak 
může být život jednoduše šťastný. Úpl-
ně nejvíc mne ´dostala´ Marta z Domo-
va a Centra aktivity v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Osud jí naložil, co by spousta 
lidí ani neunesla. A ona pracuje v chrá-
něné dílně, samostatně bydlí spolu 
s partnerem, prostě žije. Když jsme jí 
říkali, jak je dobrá, usmála se a povídá: 
„Člověk se nesmí hlavně bát! Buď to jde 
anebo nejde“. Lepší přístup k životu asi 
neexistuje.

Rozhovor připravila: 
Bohdana Rywiková

Fotografie: Michal Král

Jak může být život 
jednoduše šťastný 

Letošní druhý ročník charitativního projektu Pomáháme fotografiemi, 
spěje v těchto dnech ke svému vyvrcholení. V pražské zoologické zahradě 
se v úterý 3. října sejdou všichni ti, kteří se letos do projektu zapojili, ať již 
jako jeho přímí adresáti, organizátoři, podporovatelé anebo dobrovolníci, 
jak o tom píšeme na jiném místě tohoto vydání Rezidenční péče. Šťastnou 
shodou okolností projekt oslovil i několik známých osobností, mezi něž pat-
ří jako jedna z jeho patronek paní DANA DRÁBOVÁ, které jsme se zeptali:   

Čtěte na str. 4–7

Náš rozhovor s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., dr. h. c. mult.,  
jadernou fyzičkou a političkou, předsedkyní Státního úřadu pro  
jadernou bezpečnost a patronkou projektu Pomáháme fotografiemi
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Od července platí novela nařízení 
vlády, upravující platové pod-
mínky. Máte informace o tom, jak 
rychle kraje distribuovaly finanč-
ní prostředky poskytovatelům? 

Celková částka pro kraje a nadre-
gionální sociální služby byla vlá-
dou schválena na 1 162 305 856 Kč. 
S krajskými úřady máme velmi ko-
rektní vztahy a funguje mezi námi 
celkem dobře nastavený systém sdí-
lení informací, proto předpokládám, 
že poskytovatelé finanční prostřed-
ky obdrží koncem září, případně 
počátkem října. Nicméně jsme ape-
lovali na kraje, aby se jednání jejich 
zastupitelstev uskutečnilo co nej-
dříve, jelikož proces přerozdělení fi-
nančních prostředků pro kraje trval 
na naší straně 8 pracovních dnů, což 
je rekordní délka. Všem krajům jsme 
tak 13. 6. 2017 odeslali rozhodnutí 
o dotaci a od toho data mohly kraje 
zahájit proces schvalování.

Chtěl bych také informovat, že v sou-
časné době realizujeme i další dofi-
nancování sociálních služeb ve výši 
822 895 000 Kč. Nyní čekáme na po-
volení ministerstva financí, abychom 
mohli využít finanční prostředky 
z Úřadu práce pro segment sociál-
ních služeb. Doufám, že ministerstvo 
financí tento transfer odsouhlasí co 
nejdříve, a nebude využívat maxi-
mální lhůtu 30 dnů. Pokud vše půjde 
rychle, mohly by kraje od nás získat 
rozhodnutí ještě v průběhu září. Cel-
kově by se tak do sociálních služeb 
tento rok dostalo 11 249 091 000 Kč, 
což je částka, kterou jsem nikdy ne-
předpokládal, že by sociální služby 
mohly získat. 

Co je ale velká neznámá, je výše fi-
nančních prostředků ve státním roz-
počtu na rok 2018. Uvidíme, jak se 
politická reprezentace k problemati-
ce sociálních služeb postaví. 

Poskytovatelé se obávali, zda 
nedojde k rozevírání nůžek mezi 
PO a NNO…

Dotační řízení pro poskytovatele so-
ciálních služeb je nastaveno tak, aby 
byli podporováni poskytovatelé soci-
álních služeb bez ohledu na právní 
formu, takto bylo dofinancování so-
ciálních služeb ve výši 1,162 mld. Kč  
koncipováno, stejně tak bylo konci-
pováno i předchozí nebo i budou- 
cí dofinancování. Základní podmín-
kou je, že finanční prostředky mají 
sloužit jak pro dofinancování zvýše-
ných nákladů na mzdy i u poskytova-
telů sociálních služeb odměňujících 
mzdou, tedy například u církevních 
organizací, obecně prospěšných 
společností nebo soukromých sub-
jektů, tak i pro organizace odměňu-
jící platem, tedy příspěvkové organi-
zace krajů, měst a obcí.

Jakým způsobem v rámci dotač-
ního řízení hodláte zohlednit 
zvýšení platů a mezd a zároveň 
zvýšení cen potravin, které 
se promítne do výše nákladů 
na sociální služby? Uvažujete 
o novelizaci výše úhrad klienta 
za pobytové služby?

Novelizace výše úhrad je tématem, 
kterým se dlouhodobě zabýváme. 
Samozřejmě vnímáme, že úhrady se 
nezvyšovaly již delší dobu, nicméně 
tento rok se změnou úhrad nepočítá-
me. Uvidíme, jaký bude mít na tuto 
oblast názor i vedení ministerstva 
po sněmovních volbách. 

Dle mého názoru je toto téma velmi 
citlivé, jelikož už dnes nemá značná 
část klientů sociálních služeb ani 
na úhradu současných nákladů, dále 
je zejména v některých krajích nedo-
statek míst v sociálních službách a 
tímto zvýšením úhrad by tak mohlo 
dojít k většímu znepřístupnění so-

ciálních služeb potřebným lidem.  
Na druhou stranu jsou tady i opráv-
něné požadavky ze strany poskyto-
vatelů sociálních služeb, kterým se 
zvýšily provozní náklady. Z mého 
odborného pohledu bych byl spíše 
pro zvýšení státních dotací, případ-
ně bych uvažoval o změně pro orga-
nizace, které nečerpají veřejné zdro-
je. Nicméně v této oblasti jsme jako 
úředníci vždy závislí na politickém 
rozhodnutím.

Ale nejen o penězích… Minister-
stvo aktivně posiluje procesy 
profesionalizace sociální práce. 

Ano, vedle segmentu sociálních slu-
žeb a sociálního bydlení náš odbor 
dlouhodobě a systematicky podpo-
ruje rozvoj profesionalizace, kvality 
a efektivity výkonu sociální práce. 
Za tímto účelem mimo jiné aktuálně 
realizujeme dva projekty. Jsou jimi 
„Systémová podpora profesionální-
ho výkonu sociální práce II.“ (užívaný 
zkrácený název Profíci II.) a „Systé-
mová podpora sociální práce v ob-
cích“. Oba projekty jsou zaměřeny 
na podporu odborných kompetencí 
sociálních pracovníků, na kvalitu 
a efektivitu výkonu sociální práce, 
multidisciplinární spolupráci a další 
odborná témata. V rámci projektu 
Profíci II. je navíc naším cílem pod-
pořit pozitivní mediální obraz soci-

Kolik finančních prostředků letos získaly a získají poskyto-
vatelé na platech a mzdách, zda ministerstvo uvažuje o no-
velizaci výše úhrad, jak řeší dlouhé lhůty pro přiznání pří-
spěvku na péči, o složitosti financování zdravotní péče v so-
ciálních službách a dalších problémech redakce hovořila  
s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních slu-
žeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. 

UVIDÍME, JAK SE POLITICKÁ 
REPREZENTACE K SOCIÁLNÍM 
SLUŽBÁM POSTAVÍ...
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ální práce a podpořit její osvětu vůči 
budoucím studentům sociální prá-
ce a zejména vůči široké veřejnosti. 
Proto v rámci projektu budou mimo 
jiné zveřejněny rozhlasové a televiz-
ní spoty, a to vždy u příležitosti Svě-
tového dne sociální práce, a dále bu-
dou vytvořeny videospoty zaměřené 
na možnosti podpory sociální práce 
v různých sociálně nepříznivých si-
tuacích osob. Novinky a pozvánky 
na akce obou projektů můžete sledo-
vat na webu MPSV (http://www.mpsv.
cz/cs/25937) a na facebookovém 
profilu Buďme profi! (https://www.
facebook.com/Bu%C4%8Fme-profi-
-1534962496759281/?fref=ts).   

Posudkových lékařů je stále 
málo a v některých regionech 
řízení o příspěvek na péči přesa-
huje někdy i sto dnů. Stává se, 
že žadatel mezitím zemře. Po-
kud byl již klientem pobytových 
služeb, byly na něj vynaloženy 
prostředky, a vzhledem k tomu, 
že úmrtím se řízení zastavuje, po-
skytovatel za tu dobu nedostane 
nic, svoje nároky musí pravděpo-
dobně uplatňovat v rámci dědic-
kého řízení. Hodláte tuto situaci 
řešit a jak?  

Ministerstvo práce i Česká správa 
sociálního zabezpečení dlouhodobě 
sleduje dodržování lhůt pro podání 
posudků lékaři okresní správy sociál-
ního zabezpečení a výsledky ukazují, 
že ve většině posuzovaných případů 
jsou lhůty dodržovány. Průtahy, o kte-
rých mluvíte, nemusí být v některých 
případech způsobeny posudkovou 
službou. Do systému vstupují posky-
tovatelé zdravotních služeb a další 
subjekty, které mohou mít vliv na vy-
řízení žádostí. Nejpalčivější problém 
spatřuji u specializovaných vyšetření, 
např. čekací doba na psychiatrické 
vyšetření je cca dva měsíce, na vyšet-
ření pedopsychiatrem až tři měsíce. 
V takových případech pak nelze zajis-
tit vydání posudku OSSZ do 30 dnů.  
Celou situací se dlouhodobě kolegové 
na ministerstvu zabývají a řeší potře-
bu stabilizace lékařské posudkové 
služby a nedostatek posudkových lé-
kařů. Jde zejména o posunutí věkové 
hranice ve státní službě o dva roky 
(již realizováno), dále pak o využívá-
ní odborných asistentů posudkových 
lékařů (od ledna 2018), ale i zefektivní 
procesů Lékařské posudkové služby 
OSSZ, např. modernizací IT podpory. 

Jak bude MPSV reflektovat stá-
vající nálezy Ústavního soudu 
ve věci úhradové vyhlášky? 
Poskytovatelé nyní mohou žádat 
dodatečné úhrady za poskytová-
ní zdravotní péče. Jaký je k této 
situaci postoj ministerstva? Je 
aktuální otázka paušálů?

Tyto otázky by měly být směřová-
ny spíše zástupcům ministerstva 
zdravotnictví. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí pochopitelně ná-
lez Ústavního soudu plně respek-
tuje. Financování zdravotní péče 
v pobytových sociálních službách 
se od počátku pojí s mnoha problé-
my a spory. Doposud se však nedaří 
nalézt uspokojivé řešení tohoto pro-
blému. K řešení této problematiky 
vznikla v březnu 2014 Meziresortní 
pracovní skupina v gesci MPSV. Jed-
ním z hlavních záměrů práce této 
skupiny bylo řešit otázku financová-
ní ošetřovatelské péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb a záro-
veň zajistit financování sociálních 
služeb u poskytovatelů zdravotních 
služeb s cílem optimalizovat do-
stupnost zdravotní péče v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb 
a sociální péči ve zdravotnických 
zařízeních. Mezirezortní pracov-
ní skupina v červnu 2016 schválila 
teze změnového zákona. Cílem této 
dílčí úpravy je sjednocení podmínek 
a parametrů poskytování zdravotní 
a sociální péče tak, aby byly uspo-
kojeny aktuální potřeby pacienta/
klienta bez ohledu na to, u kterého 
poskytovatele se zrovna nachází. 
Součástí úpravy je i vznik odbornos-
ti 923, která nebyla nastavena výko-
nově, jako je to u odbornosti 913, 
ale přes časové intervence. Materiál 
byl předložen na vládu, avšak dosud 
nebyl projednán a nelze očekávat, 
že do konce volebního období pro-
jednán bude. Systém financování 
zdravotní péče je u nás obecně vel-
mi složitý a problematika poskyto-
vání zdravotní péče v pobytových 
sociálních službách zůstala dlouho 
neřešená a vypadá to, že stále ješ-
tě není některými zainteresovaný-
mi subjekty vnímána jako prioritní 
oblast. Zdá se však, že to se nyní 
bude postupně měnit, a to i ve svět-
le  zmiňovaného nálezu Ústavního  
soudu. 

Expertní skupina připravila 
návrh legislativních změn pro 
zavedení dlouhodobé péče. Jak 
hodnotíte výsledky její práce 
a jak byly nebo budou využity? 

Důležité je připomenout, že námi 
navrhovaná úprava rozhodně neu-
pravovala komplexně celou oblast 
dlouhodobé péče. Cílila však na jed-
nu z nejpalčivějších oblastí, tedy 
na lidi, kteří z důvodu nepříznivého 
zdravotního stavu a současně i ne-
příznivé sociální situace, potřebují 
poskytování zdravotních a sociál-
ních služeb zároveň. Jak však již bylo 
uvedeno výše – materiál byl předlo-
žen na úřad vlády, nicméně termín 
projednávání dosud nebyl stanoven. 
Je tedy zřejmé, že tento zákon v tom-

to volebním období projednán nebu-
de. Nicméně naše ministerstvo bude 
i nadále usilovat o zlepšení podmí-
nek na poli sociálně – zdravotního 
pomezí. 

Jaký bude osud novely zákona 
108/2006 Sb.? Obstojí současné 
znění novely i v dalším volebním 
období, nebo se začne znovu?

Novela byla 17. 5. 2017 projednána 
v 1. čtení v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Poslanci se rozhodli, 
že novelu musí projednat tři výbory: 
sociální jako gesční, ústavně-právní 
a zdravotní. Jednání výborů proběh-
lo v době školních prázdnin, s tím, 
že sociální výbor nedoporučil přije-
tí této novely. V září se dá očekávat 
2. čtení, avšak s velkou pravděpo-
dobností předpokládám, že novela 
nebude přijata. Uvidíme, zda příští 
vláda bude chtít zákon o sociálních 
službách novelizovat. Velmi mne 
mrzí, že se novela takto „pohřbila“, 
bylo v ní velmi mnoho dobrých věcí, 
které by pomohly jak klientům, tak 
poskytovatelům. Bohužel, diskuze, 
která se o této novele vedla, byla více 
politická, než věcná, ale to už se tak 
stává i u jiných zákonů. 

Návrh ministerstva práce a so-
ciálních věcí na zavedení dlou-
hodobého ošetřovného schválili 
senátoři a senátorky. Nová dáv-
ka nemocenského pojištění po-
může od poloviny příštího roku 
rodinám v krizových situacích 
s péčí o člena rodiny. Budou sítě 
sociálních služeb připraveny na-
vázat a ošetřovaným nabídnout 
další dlouhodobou péči? 

Dlouhodobé ošetřovné je třeba vní-
mat jako první krok v oblasti posíle-
ní postavení neformálních pečovate-
lů, které je koncipováno tak, že má 
pomoci rodinám reagovat na novou, 
krizovou situaci – nehodu či závaž-
né onemocnění osoby blízké a po-
skytnout prostor na zorientování se 
v nové situaci, tj. pomoci v uzdrave-
ní nebo nalezení udržitelného řeše-
ní péče, např. přiznání příspěvku 
na péči a tím pádem využívání soci-
álních služeb. Jedná se až o tři mě-
síce volna a náhradu předchozího 
příjmu ve výši 60 %. Nicméně je po-
třeba zdůraznit, že ošetřovné se týká 
pouze osob, které odvádějí odvody 
na zdravotní pojištění. Věřím, že ten-
to institut alespoň trochu pomůže 
osobám blízkým, které se chtějí po-
starat o své nejbližší. Dle mého názo-
ru je tato podpora potřebná, kdo se 
někdy o svého blízkého staral, tak mi 
dá jistě zapravdu.

Děkujeme za rozhovor.  
Lenka Kaplanová
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Titulek Pět Pé je v tomto článku použit negativně – nikoli pět nejlepších adjektiv, ale pět nej-
větších problémů, se kterými se musí poskytovatelé potýkat. Nejenže práce s uživateli je ne-
smírně náročná a špatně finančně ohodnocená, ale mnohdy ti, kteří vytrvali, musí bojovat  
s překážkami, jež často způsobí nadbytečná aktivita našich zákonodárců a úředníků. Nebo 
naopak, jejich nekonání. Děkujeme za vaše názory. 

PĚT Pé aneb CO NEJVÍC TRÁPÍ  
POSKYTOVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CO TRÁPÍ LIDI V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH? 

1. Nedostatek personálu: Podstav 
máme na pozici pracovník v sociál-
ních službách, a to dvě pracovnice 
z osmi. Tedy 25 %. A ještě před mě-
sícem nám chyběly celé 3 úvazky. 
K tomu všemu u těch zbylých byla ve-
liká nemocnost, takže jsme celé jaro 
tohoto roku opravdu měli namále. Dá 
se říci, že s vypětím všech sil jsme to 
zvládli a dnešní stav je již vcelku kon-
solidovaný. Snad se v září naše stavy 
naplní zcela.
Nové pracovníky získáváme těžko, ale 
postupně se to daří. V našich počtech 
to jde kočírovat. Máme velký počet 
bývalých zaměstnanců, kteří jsou již 
v důchodu a jsou ochotni načas za-
skočit, vcelku jsou i rádi. Na léto také 
přibudou studentky ze středních škol.
Jinak se snažím nedělat z práce li-
dem zbytečné peklo. Již tak je toho 
už nesmyslného papírování až až. 
Standardy kvality přinášejí nesmysl-
nost do naší branže. Naštěstí velká 
novela zákona o sociálních službách 
spadla pod stůl. Bylo by to nesmyslné, 
politicky řečeno, nekoncepční řešení! 
Zavádělo plno zmatků a komplikací! 
Osobně bych dal podmínku pro všech-
ny úředníky a úřednice na MPSV, aby 
měli 10 let praxe před vstupem do oné 
budovy. Pak by je přešla chuť zavádět 
nesmyslné implementace a odvolávat 
se na  Evropskou komisi. To se pak 
těžko udržují zaměstnanci. 
2. Zdravotní pojišťovny. Další situ-
ace, která je naprosto demotivující, 
je vztah ke zdravotním pojišťovnám. 
Resp. především k VZP! To je další 
sysifovský a donquijotský boj. I tam 
se postupně utahuje smyčka. Vedení 
APSS to naprosto bagatelizuje a nic 
podstatného v té věci nepodniká. 
3. Finanční situace. Jediná pozitivní 
zpráva. Zřizovatel je církev. Konkrétně 
náš zřizovatel nemá volné prostřed-
ky. Podporuje nás alespoň modlitbou 
a to je k nezaplacení! Také nás neza-
těžuje zbytečnými lejstry. Také to se 
musí ocenit! Pomáhá, jak jen může. 
Jsem velice spokojen se spoluprací se 
svým zřizovatelem! 
4. Platy a mzdy v sociálních služ-
bách: Je dobře, že dochází k na-
výšení mezd, resp. platů! Lidé si to 

zaslouží. Doufejme, že s navýšením 
dotačních peněz se počítá i do let dal-
ších. Naštěstí náš kraj k tomuto kroku 
přistoupil nediskriminačně, tedy pro 
všechny typy služeb – PO i NNO.
5. Byrokracie:  Není to vše jen o pe-
nězích! Musí se něco udělat s hroznou 
úrovní byrokracie. To je prostě neú-
nosné! Přebujelost! Píše se o každém 
kroku! To je atmosféra postmoderní 
a dekadentní společnosti, která si ne-
věří, podezírá se předem a hlavně se 
kontroluje. Na holkách to vidím. Od-
chází domů ponořeny do přemýšlení, 
jestli všechno napsaly tam, kam měly. 
Chudáci manželé. Už vím, proč je tak 
velká rozvodovost a malá porodnost. 
Za vše může úřední šiml. 
Nyní je hit provádění nezávislého au-
ditu a ověřování shody s požadavky 
GDPR. Je to jednak poměrně drahé 
a především se z toho vysype kupa 
nesmyslné práce na nových doku-
mentech, vnitřních pravidlech, škole-
ních, toto doplňte tam, toto zase tam 
apod.  Zase nesmyslné papírování. 
Skutečně z toho mám už regulérní de-
prese. Osobně kritizuji i paragraf 91 
a, b, c zákona o sociálních službách – 
což je opět nutná byrokracie a nesmy-
slné tabulky, alespoň v domovech pro 
seniory, to ať se na mě nikdo nezlobí. 

Jan Výborný, 
Domov blahoslavené  Bronislavy, 

Humpolec

CO NEJVÍC TRÁPÍ DOMOV  
DŮCHODCŮ BYSTŘANY

1. Personální oslabení. Nedostatek 
personálu jsme zatím zvládli, ale ne-
považujeme jej za zažehnaný. Mzdy 
se zvýšily, ale problémy nevyřeší. Viz 
níže. Trh práce je vyčerpán, výběro-
vé řízení na Úřadu práce je marné 
plýtvání času už při  řízení samém, 
a pokud už někoho vybereme, stejně 
nenastoupí, nebo na pár dnů a uteče 
do nemoci, anebo bez důvodu. Dnes 
je situace, že se přivírají oči před tím, 
co se dříve netolerovalo a tento stav 
může v důsledku vést ke snížení kva-
lity péče.
2. Zvyšující se nároky blízkých 
osob, jejich nereálná očekávání, za-
měňování sociálních služeb za jed-
notku intenzivní péče, požadavek 
na osobní asistenci, vyšetření u léka-

řů specialistů se zajištěným dopro-
vodem ze strany personálu, neschop-
nost smířit se s konečností života 
jejich blízkého, stížnosti. 
3. Tlak na pracovníky v přímé péči 
jednak z důvodu uvedených v bodě 
1 a 2, ale i kvalifikační předpokla-
dy, podmínka kurzu, kterou rodinný 
pečovatel splňovat nemusí, povinné 
vzdělávání v rozsahu 24 hodin roč-
ně. Dobrý zaměstnanec má zájem 
o vzdělávání bez příkazu, ten prů-
měrný si to odsedí a chybí na pra-
covišti. Náročná administrativa, za-
pisování všeho, abychom byli krytí, 
vytváření osobních cílů u lidí, jejichž 
jediným cílem je v klidu dožít. 
4. Požadavky Krajského úřadu, 
dokládání stále stejných dokumen-
tů, čestných prohlášení, dokladů 
o bezdlužnosti vyplňování stále stej-
ných údajů do žádosti v prvním, dru-
hé, třetím....malém dotačním řízení.
5. Konflikt legislativy, předpisy ha-
sičů, hygieniků, inspekce. Inspekce 
vyžaduje domácí prostředí, hasiči 
holo chodby.
Nutno však konstatovat, že přes 
všechny potíže a  problémy sociální 
služby za posledních dvacet let uči-
nily obrovský kvalitativní vzestup. 
Zásluhu na tom nemají ani kraje, ani 
ministerstvo, ale lidé, kteří v sociál-
ních službách pracují a přes všechny 
úklady shora je práce těší.

Miroslava Barešová, 
ředitelka
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aneb CO NEJVÍC TRÁPÍ  
POSKYTOVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CO TRÁPÍ DOMOV PRO SENIORY 
VRCHLABÍ

1. Nízká informovanost veřejnos-
ti o dostupných sociálních služ-
bách. 
Pro některé žadatele/rodiny existuje 
pouze život v přirozeném prostředí 
a domov pro seniory, nic mezi tím. 
To, že existují přechodové služby, 
jako například pečovatelská služba/
dům s pečovatelskou službou, často 
neví. A když ví, pochybují o jejich 
funkčnosti a užitečnosti. 
2. Neúměrná administrativní zá-
těž
Neustále přibývající administrativní 
úkoly ve všech sektorech služby – 
manažerské, ekonomické, sociální, 
zdravotní. Zkracuje se čas, který je 
možno trávit s klienty domova pro 
seniory.
3. Nedostačující platby od zdra-
votních pojišťoven
V DS  jsou převážně klienti se tře-
tím a čtvrtým stupněm závislosti 
na péči. U těchto klientů je posky-
tována z velké části ošetřovatelská 
péče odborným zdravotnickým per-
sonálem. Platby od pojišťoven ne-
pokryjí osobní náklady na zdravot-
nické pracovníky. Platy zdravotníků 
nejsou dotovány z MPSV, musí být 
dofinancovány zřizovatelem. 

Domov pro seniory Vrchlabí

NĚKOLIK NEJHORŠÍCH BODŮ

1. Nedostatek pracovních sil a je-
jich vysoká fluktuace (nezaměstna-
nost je hrozná věc, ale velmi nízká 
nezaměstnanost je také velmi špat-
ná).
2. Každodenní enormní, zákonem 
stanovené administrativní zatíže-
ní zaměstnanců na pozici pracovník 
v sociálních službách (denní zázna-
my o poskytované sociální službě, 
plánování sociální služby…).
3. Zdravotní stav uživatelů (větši-
na uživatelů svým zdravotním sta-

vem neodpovídá tzv. domácí péči, 
PZSS se stávají „odkladištěm“ lůžko-
vých zdravotnických zařízení - LDN, 
PN…).
4. Regulované platby zdravotních 
pojišťoven (nelze regulovat posky-
tování zdravotní péče indikované 
jiným subjektem – ošetřujícím léka-
řem).
5. Obecně neustálý nárůst admini-
strativy související s poskytováním 
sociálních služeb (dotační řízení, vy-
rovnávací platba, výkaznictví…).

Ing. Vladimír Chuchler, 
ředitel Městského ústavu  

sociálních služeb města Plzeň

DOMOV SENIORŮ TRÁPÍ:

1.  Nedostatek personálu (ať zá-
jemců o tuto práci, tak možnost na-
výšení personálu dle potřeby kon-
krétní služby).
2. Nejrůznější ohlašovací povin-
nosti poskytovatele, často duplicitní 
do různých evidencí.
3. V průběhu roku již neexistuje 
„okurková sezóna“ a např. ekonom 
si v podstatě nemůže vzít 14 dní do-
volené vcelku.
4. Nedostatek financí, které čerpá-
me z více zdrojů, nicméně v rámci do-
tací jsme kráceni a  stále jsme v čer-
vených číslech.
5. Jsme stále ještě opatrovníky 
u několika desítek opatrovanců-kli-
entů, kdy nečinnost soudu způsobi-
la, že 4 roky po účinnosti NOZ stále 
vykonáváme funkci opatrovníka, ač 
je to protiprávní. Dodnes není judi-
katura, která by např. osvětlila, jak 
v případě souhlasu o zásahu do in-
tegrity opatrovance postupovat. Dá 
souhlas opatrovník (dle § 100 a dále 
NOZ by měl opatrovnický soud, ten 
rozhoduje v rozmezí 3 týdnů a 7 mě-
síců!!!!, nebo v rámci detence soud 
po zákroku? Nikoliv, soudce nemohl 
zhlédnout opatrovance před zákro-
kem, tedy nedá zpětně souhlas…
atd., atd.).

Je toho jistě víc, jistě mají kolegové 
více námětů…Ani nevím, zda je třeba 
to zveřejňovat, myslím, že se to obec-
ně ví, jen není vůle k řešení.

Autor si nepřeje být uveden.

PĚT  A VÍCE PROBLÉMŮ V DOMĚ 
SENIORŮ LIBEREC-FRANTIŠKOV 

1. Chybějící respekt 
Všichni se učíme respektu ke klien-
tovi, ale málokdo má respekt k prá-
ci zaměstnanců v přímé péči. Nejen 
z řad rodin klientů, ale i z řad přísluš-
ných orgánů. Za svoji práci si zaslou-
ží zaměstnanci v přímé péči nejen 
náš respekt, ale i naši úctu a také 
potřebnou podporu. Velká část stíž-
ností na poskytovanou službu je ře-
šena jako špatná práce zaměstnan-

ců v přímé péči (což se samozřejmě 
může stát), ale mnohdy je to nepo-
chopením poskytované služby a myl-
né představy o ní. 
2. Neznalost – Co je pobytová so-
ciální služba?
Nepochopení, že klient rozhodu-
je o sobě, že on se rozhoduje, co 
chce, a jak. Požadavky rodiny, že 
maminka bude chodit na „kroužek“ 
takový, na jiný, na všechny… apod., 
že maminka bude každý den cvičit 
atd. atd., jsou nemyslitelné. Veřej-
nost má velmi omezenou představu 
o dnešním fungování pobytových so-
ciálních služeb pro seniory a z velké 
části se o ni sama nezajímá, dokud 
tuto službu nepotřebuje. Pobytová 
sociální služba je služba klientovi 
a musí vycházet z jeho potřeb a přá-
ní. 
3. Doplácení na zdravotní péči – 
nespolupráce se zdravotními po-
jišťovnami
Dlouhodobým a výrazným problé-
mem je poskytování zdravotní péče 
v pobytových sociálních službách. 
Poskytovatelé sociálních služeb 
dlouhodobě z velké části dopláce-
jí na poskytovanou zdravotní péči, 
která není pokryta platbami od zdra-
votních pojišťoven. To vše přesto, že 
pouze poskytují objednanou zdra-
votní péči od ošetřujícího lékaře. 
Celý systém je dlouhodobě proble-
matický a nefunkční, pravidelně se 
problematika objevuje i u soudu, 
včetně soudu ústavního. V případě 
objednávky ošetřujícího lékaře musí 
být péče proplácená v plné výši – 
dnes není. 
4. Chybějící či nedostatečná od-
borná rehabilitace
Klienty pobytových sociálních slu-
žeb jsou senioři trpící různými zdra-
votními problémy, ale také různý-
mi typy demencí. Mnoho klientů je 
po CMP (centrální mozkové příhodě), 
část trpí Parkinsonovou nemocí, ře-
šíme poúrazové stavy (ortopedické 
operace). U klientů postižených růz-
nými formami demence, ale i u seni-
orů v určitém věku je třeba udržovat 
manuální zručnost, paměť, ale i je-
jich pohybové návyky. K tomu všemu 
by měla každá pobytová služba mít 
k dispozici odborné ergoterapeuty 
a fyzioterapeuty, kteří klientům ne-
jen dodají potřebnou odbornou po-
moc a péči, ale trpělivě a dlouhodo-
bě ji s nimi budou nacvičovat.  
5. Byrokracie, nespolupráce a ne-
propojenost úřadů
V dnešní době se ředitel pobytové 
sociální služby více věnuje papíro-
vání, vyplňování tabulek a dalšímu 
„potřebnému“ papírování. Dlouho-
době vyplňujeme a doplňujeme do-
tazníky na všechny možné úřady, 
místo toho, aby jednotlivé úřady byly 
propojeny a z jednoho vyplněného 
mohly čerpat všechny. Místo pobytu 
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na oddělení, mezi klienty a mezi za-
městnanci, pak ředitelé sedí v kan-
celářích u PC a píší, sčítají, vyplňují. 
Čtou směrnice, připravují výběrová 
řízení, atd. atd.

Dalo by se jistě pokračovat napří-
klad tématem povinné vzdělávání. 
Při počtu zaměstnanců, jejich řád-
né dovolené, nemocech, nedostat-
ku financí – toto zařizovat je vždy 
malou kovbojkou a je otázkou, kdy 
a za jakých okolností se zaměst-
nancům dostane opravdu kvalitní-
ho vzdělávání, které tolik potřebují. 
Stejně jako například supervize pro 
všechny zaměstnance v přímé péči. 
Další oblastí by mohlo být individu-
ální plánování, které je samo o sobě 
mnohdy oříškem i pro inspekce 
a nejen pro zaměstnance. Počty za-
městnanců v přímé péči při všech 
požadavcích. A další témata by se 
našla, ale pět byl počet, který je li-
mitní a snažil jsem se tedy najít ta, 
která cítím jako hlavní. 

Bc. Jan Gabriel, 
ředitel Domu seniorů  

Liberec-Františkov

PROBLÉMY S POSKYTOVÁNÍM 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

1. Nedostatek personálu, rostoucí 
fyzická dřina. Nedávné zvýšení platů 
sice sféře trochu pomohlo, ale není 
dostatečné. Proti spektru klientů 
např. z roku 2007, kdy převažovali 
lidé chodící a celkem soběstační, je 
nyní takových klientů velice málo. 
Často se jejich počet nebo podíl zrca-
dlově otočil. Kde tehdy bylo celkem 
pět lidí na vozíčku a ležících, nyní 
bývá maximálně pět lidí chodících 
(nebo jen s hůlkou).
2. Nemožnost navýšit počet per-
sonálu, aby odpovídal evropským 
zvyklostem. Více lidí si i těžší práci 
lépe rozdělí nebo se o ni podělí. Na-
příklad zvedat osoby ve třech lidech 
často nelze, když jsou k dispozici 
pouze dvě na službě. 
3. Pomůcky, snižující fyzickou zá-
těž personálu, jsou drahé, někdy 

se s nimi obtížně ma-
nipuluje v menších 
prostorách. Pokud 
se porouchá výtah, 
vypadne elektřina, 
je situace velmi alar-
mující, prostředí pře-
stane být bezbariéro-
vé. Je potřeba větší 
sumy prostředků 
na moderní pomůc-
ky. S tím souvisí zvy-
šující se počet one-
mocnění nosného 
aparátu u personálu. 
Ve službě zůstávají 
starší ročníky – ať 
už proto, že jiná prá-
ce pro ně není, nebo 
protože jsou této práci a lidem od-
dány, neumějí si odchod a nový za-
čátek jinde představit – mimo jiné 
právě ze zdravotních důvodů.
4. Větší prostor pro metodické 
vedení a kontroly kvality práce od-
borem kraje. Dochází k zásahům 
z politické sféry, které mají význam-
ný dopad na kvalitu života klientů, 
ať neřešením situace v zařízeních 
nebo mocenským rozhodnutím 
něco zásadně a okamžitě změní – 
například místo pobytu. Činnost 
odboru se také může projevit jako 
bezzubá, pokud se v politické sféře 
rozhodne nepokračovat v šetření 
problému.
5. Vyrovnání kvality péče regis-
trovaných a neregistrovaných nebo 
soukromých poskytovatelů. Mož-
nost účinných kontrol krajskými od-
bory a zvýšení ochrany práv klientů 
ve všech ohledech.

Autor si přeje zůstat  
v anonymitě, kontakt   

máme v redakci.

PROBLÉMY NEJMENOVANÉHO 
ZAŘÍZENÍ

1. Ústřední předpisy a pravidla dě-
lají lidé, kteří nemají ani potuchy, co 
je každodenní život s konkrétními 
postiženými.
2. Ústřední orgány nestíhají, ne-

plní termíny, které 
si samy stanovily. 
Trpíme tím však my, 
na vše je pak méně 
času.
3. Na úřadech stále 
přibývají noví pra-
covníci, takže s jed-
ním problémem nás 
jich otravuje stále 
více. Stejně si to však 
musíme vyřešit sami.       
4. Platy se po dlou-
hé době potáhly vý-
razněji nahoru, ale 
máme si na dokrytí 
najít rezervy v našich 
rozpočtech. Copak 

můžeme zvýšit produktivitu práce, 
nebo prodávat naši práci dráž?
5. Zdravotní pojišťovny jsou stát 
ve státě, dělají si, co chtějí. 

NÁZOR NA PERSONÁLNÍ  
PROBLEMATIKU V DOMOVECH 
PRO SENIORY

V DS pečují o uživatele zaměstnanci 
v různých profesích. Všeobecné ses-
try, fyzioterapeuti, pracovníci v soci-
álních službách, sociální pracovnice 
a další obslužný personál. Tyto od-
bornosti lze nalézt v katalogu prací, 
i to, jaké mají kvalifikační podmínky 
pro přijetí na pracovní místo. Dlou-
hodobě přetrvává nedostatek všeo-
becných sester, což bylo ovlivněno 
přísnými podmínkami požadavků 
ve vzdělávání, ale v současné době 
se tyto podmínky zmírňují. 
Lze se tedy jen těšit, že krize 
ve stavu zdravotního personá-
lu ve zdravotnictví i v sociálních 
službách bude brzy překonána.
Ale krize ve stavu pracovníků v so-
ciálních službách v přímé obslužné 
péči je dlouhodobá. Pokud pracují 
na těchto místech zaměstnanci, kte-
ří  nemají  k práci osobní  vztah a jen 
si plní povinnost rekvalifikačního 
kurzu, z praxe vychází, že z deseti ta-
kovýchto zaměstnanců vydrží  jeden 
zaměstnanec, který má  zájem o prá-
ci s lidmi. 
Samozřejmě přispělo k nezájmu 
o tuto práci v péči o seniory u rekvali-
fikovaných zaměstnanců též mzdové 
ohodnocení, které bylo dosud velmi 
nízké, na hranici minimální mzdy.  
Proto nejsou noví zaměstnanci do-
statečně motivováni, aby vykonávali 
fyzicky i psychicky náročnou práci 
za minimální mzdu.  Snad zvýšení 
mzdového ohodnocení pro pracov-
níky v sociálních službách bude mo-
tivovat stávající i nové zaměstnance, 
aby vydrželi jako pracovníci v sociál-
ních službách více roků, což prospívá 
i psychice seniorů, že se mohou těšit 
na oblíbené sestřičky a milé tváře 
pečujícího personálu.  
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Co nejvíc trápí poskytovatele  
sociálních služeb?
Oblastí, které nás jako poskytovate-
le sociálních služeb trápí, je mnoho. 
Jednou a velmi palčivou je nedosta-
tek personálu. Lidé, kteří přicházejí 
žádat o místo pracovníka v sociálních 
službách, jsou až na malé výjimky ne-
motivovaní pro tuto práci. Jako lek-
tor působím od roku 2013 v Národní 
vzdělávací agentuře. V rámci rekvalifi-
kačního kurzu Pracovník v sociálních 
službách mám tu vzácnou možnost pra-
covat s lidmi, kteří se z různých důvodů 
na tomto kurzu ocitli. Někteří proto, že 
tuto práci již vykonávají a potřebují spl-
nit zákonem danou podmínku kvalifi-
kace, další skupinka jsou ti, kteří chtěli 
sami, a těch je opravdu málo, jiní proto, 
že jim to nabídli na pracovním úřadu.
Když to vezmu kolem a dokola, na úvod-
ních hodinách jsou všichni nadšení, 
jak budou pomáhat lidem. S postupují-
cím časem nadšení opadá. Snažíme se 
v rámci kurzu předat hlavně praktické 
zkušenosti, které každodenně řešíme. 
Často bouřlivě debatujeme o právech 
klientů, etických dilematech, když kli-
ent odmítá diety, léky, chce kouřit a pít 
alkohol, a my respektujeme jeho volbu. 
Je toho mnoho, co musí člověk ve svém 
uvažování změnit, když nastoupí jako 
pracovník do sociálních služeb.
Výsledek? Ze zhruba 600 absolventů 
těchto kurzů jich je v praxi okolo 200. 
Číslo krásné, ale…
Co můžeme našim pracovníkům nabíd-
nout? Hodně namáhavé práce za ne-
mnoho peněz a mizivou společenskou 
prestiž. A to na všech pozicích. 
V červnu jsem absolventům kurzu, kte-
rých bylo 16 (a nikdo z nich neměl práci) 
nabízela volné místo pracovníka v soci-
álních službách. Klesla jsem tak hlubo-
ko, že jsem nabízela i zkrácený úvazek, 

denní služby… Nikdo z nich nechtěl. Jed-
na frekventantka mi řekla: „Podporou 
a přivýdělkem na brigádě 5000 korun 
dám dohromady stejné peníze, jako 
kdybych nastoupila k vám. Takže sor-
ry, ale ne…“
Trapně jsem se zeptala, proč si kurz 
dělá. Odpověď? „Bych byla blbá, kdy-
bych nevyužila toho, co mi pracák nabí-
zí, díky tomu se mi prodlouží podpora.“
Přidání od 1. července? Super akce, 
ale… s nešťastnou formulací v nešťast-
nou dobu. Všichni pracovníci čekali  
24 % z konečné částky na mzdovém lis-
tě. Bohužel objem finančních prostřed-
ků nám dovolil přidat 15 % ze základu 
a strhla se taková mela, kterou bych 
přála řešit všem ministerským úřední-
kům, kteří to takto formulovali. 
Každý den jsem nejenom já, ale i ostat-
ní kolegové vedoucí úseků posloucha-
li kde a o kolik víc přidali, jak všichni 
odejdou, pokud nedostanou jako tam 
a tam… 
Motivace lidí, proč nastoupit do sociál-
ních služeb? Různá. Z mnoha jedna čers-
tvá. V půlce srpna nastoupila devatenác-
tiletá absolventka oboru pečovatelství 
k nám, do domova seniorů. Od prvních 
hodin byla velmi laxní. Situace v době 
dovolených a mínus 4 pracovníci k tomu 
neradostná. Do přímé péče jsem na-
stoupila i já, nebylo zbytí. Toto mladé 
děvče jsem si vzala pod svá křídla. Třetí 
den, když došlo na stále stejnou ranní 
hygienu u stále stejných klientů, jsem si 
„rvala“ vlasy. Slečna, pravda usměvavá, 
podala imobilní klientce kartáček a ke-
límek na vyčištění zubů, ale jaksi nebylo 
kam by paní pastu vyplivla. Slečna nad 
klientkou stála a stále se tupě usmíva-
la. Se zatnutými zuby, abych v nich sleč-
nu nevynesla, jsem se zeptala, kde má 

paní emitní misku. Odpověď „nevím“ 
mě „rozběsnila“. Misku jsem donesla, 
a když jsem „vychladla“, zeptala jsem se 
mezi řečí a v soukromí pracovny pečova-
telek: „Co vás vede k tomu, Pavlo, pra-
covat v domově seniorů?“ Bezelstný po-
hled modrookého, blonďatého andílka 
mi „zaklampoval“ aortu. Odpověď: „Mě 
nic, ale rodiče mi řekli, že to tady budu 
mít dobrý. Prý budu u jídla, tak ušetří-
me, a když budu šikovná, moc se ne-
nadřu.“ Dvanáctky by nezvládla, chodila 
na denní směny, práce jí nesměla vadit 
ve sportu. Celé dny byla někde důkladně 
„zašitá“. Určitě by vyhrála soutěž, koho 
celý den neuvidím…
V pátek jsem ji poslala na jídelnu vy-
dávat svačinu klientům. Když jsem se 
slečny přišla zeptat, zda s něčím nepo-
třebuje pomoc, usilovala o mé zdraví 
znovu. Seděla u stolu, nohy hozené le-
žérně na židli, v ústech perník pro klien-
ty a před sebou hrnek mléka. 
Závěr? 
Přežila jsem, cévy v mozku vydržely… Se 
slečnou jsem v úterý rozvázala pracovní 
poměr ve zkušební lhůtě, protože v pon-
dělí jsem ji po celých osm hodin pracov-
ní doby nenašla, i když jsem jí ráno říka-
la, aby po snídani přišla za mnou.
V našem domově seniorů máme k dneš-
nímu dni dvě dlouhodobé neschopnos-
ti, jedno volné místo a jednu pracovnici 
ve výpovědi, která v září končí.
Tento způsob léta a nejenom léta se mi 
proto slovy klasika zdá býti poněkud 
rozmarným...

Bc. Lenka Hasnedlová
Vedoucí sociálního  

a zdravotního úseku, 
Domov seniorů,  

Sociální služby Praha 9

Ještě je potřeba se zaměřit na po-
čty zaměstnanců pečujících o kli-
enty. Při zhoršující se zdravotní 
skladbě uživatelů je nutné posílit po-
čty pečujícího personálu tak, aby si 
mohli uživatelé s pečujícím personá-
lem také jen popovídat.  Za posled-
ních 10 let se péče i život uživatele 
plánuje, organizuje podle časového 
harmonogramu, jak určují standardy 
kvality péče, na více již nezbývá čas. 
Uživatel si potřebuje s někým jen po-
vyprávět. Ovšem při nízké kapacitě 
ošetřujícího personálu v přímé péči 
toto není možné. 

To je můj názor z pohledu bývalé ře-
ditelky DS a ze zkušeností z praxe 
v oblasti pobytových zařízení sociál-
ních služeb.

Bc. Miloslava Žižková

Zpracovala: Lenka Kaplanová, foto: archiv redakce



PRÁVNÍ PORADNA Strana 8

NĚKOLIK POZNÁMEK  
KE KRIMINALIZACI  
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Fenoménem několika málo posledních let se stalo podávání oznámení o podezření ze spáchání 
trestného činu (dále jen tzv. „trestní oznámení) buď přímo na pobytová zařízení sociálních služeb 
(dále jen „pobytová zařízení“) či přímo na jednotlivé zaměstnance. Jde o vzestupný trend, který 
zatím ještě nenabyl varujících rozměrů, ale přesto bychom o něm měli vědět a činit maximum, aby-
chom se podobné situaci vyhnuli.

Trestní oznámení nejčastěji podá-
vají příbuzní klientů, sami klienti, 
úřad ombudsmanky, zdravotní po-
jišťovny a dokonce i praktický lékař. 
Obecně platí, že každý, kdo se dozví 
o spáchání trestného činu, má ozna-
movací povinnost ve vztahu k orgá-
nům činným v trestním řízení, s vý-
jimkou advokátů nebo duchovních. 
Oznámení tedy může podat kdoko-
liv, nikoliv jen poškozený. Povinnost 
oznámit přípravu nebo spáchání 
trestného činu je zakotvena v § 367 
a § 368 trestního zákona (nepřeká-
žení trestnému činu, neoznámení 
trestného činu). 

V poslední době se však stalo jakou-
si módou podávat trestní oznámení 
zejména na zdravotnická zařízení 
a zdá se, že do podobné situace se 
dostávají i sociální služby. Ne vždyc-
ky jsou však tato podání důvodná. 

Pokud jde o klasickou obecnou ma-
jetkovou kriminalitu, tj. krádeže, 
podvody, zpronevěry, pak samozřej-
mě jde o kriminalitu, která nemá 
žádný specifický vztah k sociálním 
službám, neboť k podobným jed-
náním dochází i v ostatních odvět-
vích společnosti. Navíc Policie ČR 
je v této oblasti natolik zkušená, že 
je schopna věc objektivně prošetřit 
a posoudit, zda byla či nebyla napl-
něna skutková podstata trestného 
činu. 

Předmětem šetření Policie ČR pak 
může být i skutečnost, že např. 
úhrada za pobyt nebyla vyměřena 
ve správné výši.

V této souvislosti nás však zajímá 
především jednání, jež má úzkou 
spojitost s poskytováním sociál-
ních služeb. A zde se jako zcela 
převládající jeví skutky, jež jsou 
spojeny s poskytováním zdravotní 
péče v pobytových zařízeních. Čas-
to takové oznámení vychází z ne-
porozumění rozdílu mezi poskyto-
váním ošetřovatelské péče ve zdra-
votnických zařízeních a pobytových 

zařízeních. Tento rozdíl často ne-
chápou nejen oznamovatelé, ale 
i orgány činné v trestním řízení. 
Nejčastějším pochybením bývá, že 
pobytová zařízení jsou činěna od-
povědnými za lékařskou péči, ač-
koliv tu poskytují praktičtí nebo od-
borní lékaři, byť třeba v prostorách 
takového zařízení. Pokud pak ozná-
mení směřuje konkrétně na nedo-
statky v ošetřovatelské péči, pak 
oznamovatelé nechápou, že v po-
bytových zařízeních se jedná tzv. 
indukovanou zdravotní péči, tedy, 
že zdravotní sestra smí poskytnout 
jen takovou zdravotní péči, která 
je ordinována ošetřujícím lékařem 
a v rozsahu a frekvenci jeho ordi-
nace. Ne více a ne méně. Nejčastěji 
směřují výhrady zejména příbuz-
ných k tomu, že klient, dle jejich 
názoru, nedostává odpovídající roz-
sah ošetřovatelské péče, nedostává 
se mu rehabilitační péče a nemá 
ani odpovídající medikaci. Zásad-
ní výtkou je někdy skutečnost, že 
pobytové zařízení včas nesignali-
zovalo zhoršení zdravotního stavu 
klienta a že zdravotní personál ne-
učinil nic k jeho záchraně. Je třeba 
si uvědomit, že zejména příbuzní 
odmítají akceptovat fakt, že i v po-
bytovém zařízení se klientům zhor-
šuje zdravotní stav a také umírají, 
a pokud k takové situaci dojde, viní 
z toho ošetřující personál. Dalším 
okruhem výtek a stížností je sku-
tečnost, že příbuzní často nejsou 
informováni o některých mimořád-
ných zdravotních situacích jejich 
blízkých. Např. zhoršení zdravotní-
ho stavu, převoz do zdravotnického 
zařízení, pád z postele či na pokoji. 
Rovněž tak nesou nelibě i aplika-
ci některých opatření omezujících 
pohyb osob. Např. i pouhé uzam-
čení klienta na pokoji chápe om-
budsmanka jako omezování osobní 
svobody a v tomto duchu podala 
trestní oznámení. Policie ČR pak 
samozřejmě šetří z moci úřední se-
bevraždy klientů či tragická úmrtí 
vzniklá nešťastnou náhodou. Vždy 
musí vyloučit zavinění třetí osoby. 

V této souvislosti vyvstává důleži-
tost správného vedení zdravotnické 
dokumentace. V případě jakéhoko-
liv trestního oznámení či jakékoliv 
jiné tragické události je zdravotnic-
ká dokumentace prvním vodítkem 
každého vyšetřování. I Policie by 
měla mít souhlas s nakládáním se 
zdravotnickou dokumentací, a to 
jak s ošetřovatelskou, tak i lékař-
skou. Zpravidla tento souhlas dají 
blízcí příbuzní. V soudních sporech 
pak soudy často ustanovují znalce.  
Pokud jde o dokumentaci sociální, 
pak zde samozřejmě žádná překáž-
ka není. 

Někdy se setkáváme i se snahou blíz-
kých příbuzných získat z úmrtí své-
ho blízkého alespoň nějaký materi-
ální prospěch. Množí se požadavky 
na odčinění tzv. nematerielní újmy, 
tj. duševních útrap blízkých příbuz-
ných, peněžitou náhradou, jež by 
vyvážila jejich utrpení (tuto mož-
nost přináší nový občanský zákoník  
v § 2959). Takové požadavky se po-
hybují v řádech statisíců korun. Pro-
to je dobré z opatrnosti v takových 
případech kontaktovat právníka. 

JUDr. Petr Haluza

V této krátké stati se autor dotknul 
jen obecně této složité a rozsáhlé 
problematiky a je mu jasné, že šká-
la možných situací, kdy je krimi-
nalizováno jednání zaměstnanců 
pobytových zařízení, je nepoměrně 
širší. Uvítali bychom, kdybyste re-
dakci sdělili své zkušenosti a popř. 
upozornili na nějaký nový fenomén 
z této oblasti.

Pište na mail: 
redakce@marcom-praha.cz



JIŽ 3 ROKY VÁM DĚLÁME ÚKLID JEDNODUŠŠÍ

PARNÍ ČISTIČE

• Nejvyšší výkon na trhu – až 10 bar a 180 ˚C
• Vyčistí vše, kde jste to již vzdali
• Úklid je rychlý a efektivní
• Bez chemie
• Jednouché ovládání
• Velké množství příslušenství
• Vlastní servisní team a servisní oddělení
• Parním čištěním se zabýváme již 10 let

Efektivní parní čistění, s možností vysávání, přistřik detergentu 
pro zvýšenou účinnost, maximální desinfekce.

Rádi Vás navštívíme, 
parní čistič předvedeme!

AGRO AQUA PRO s.r.o., kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel.: 483 704 743
e-mail: obchod@agroaquapro.cz, www.aqua-shop.cz

parní čistič předvedeme!

PROFI 3000 EVOLUTION PROFI 7000

Zavolejte nám na číslo 483 704 744 nebo 
napište mail na obchod@agroaquapro.cz.

Nakupujte přímo od nás – výhradního dovozce. 
Pro všechny členy APSS je nyní akční sleva 
na jakýkoliv parní čistič ve výši 10 000 Kč. 
Pozor, akce platí pouze do konce roku 2017.

44 980 Kč 29 980 Kč 69 980 Kč54 980 Kč 39 980 Kč 79 980 Kč

-22 % -33 % -14 %
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Angažovala jste se významně 
v případu tzv. rumburské kau-
zy. Ačkoli byla obviněná sestra 
po 429 dnech propuštěna, pří-
běh má jistě další pokračování. 
Jak vypadá situace dnes?
Příběh sestra smrt je názvem knihy, 
kterou jsem sepsala během ¾ roku. 
Měla by být vydána asi v říjnu 2017, již 
po dohodě s nakladatelem. Ta by byla 
jistě zdrojem nejlepším, leč relativ-
ně velmi podrobným… Jde o příběh 
zdravotní sestry z menší severočes-
ké nemocnice, která byla obžalova-
ná nejdříve z jedné, a později z dal-
ších pěti vražd, tedy celkem ze šesti 
vražd, s hrozbou doživotního trestu. 
Vše se událo v polovině roku 2014, 
první hlavní líčení u Krajského soudu 
v Ústí nad Labem se konalo rok poté, 
tj. v polovině roku 2015. A tehdy jsem 
bezděčně a zcela náhodou zachytila 
v TV 24 vysílání v podobě reference 
jakési zpravodajky, že doktor J. V. vy-
pověděl, že nabral krev od zemřelé 
nemocné a nechal ji vyšetřit na kon-
centraci draslíku...  To mě ohromilo, 
poněvadž pak šlo o hrubou metodic-
kou chybu ze strany tohoto lékaře, 
neboť  po zástavě krevního oběhu 
okamžitě dochází k zástavě všech ak-
tivních procesů v organismu. Nemohl 
se tedy divit, že obdržel dvojnásobně 
zvýšenou koncentraci draslíku v séru 
a tuto prezentoval jako „smrtelnou 
koncentraci“. 
Svůj názor jsem sdělila  písemně mai-
lem paní obhájkyni ex offo,  ta na můj 
dopis ihned reagovala,  a tak vznik-
nul „tandem dvou odbornic“, které 
celý případ dovedly až  ke zproštění 
obžaloby jak u krajského soudu, tak 
i od vrchního soudu, kam se odvolal 
státní zástupce. Nebyla to cesta jed-
noduchá, poněvadž případ posuzova-
li soudní znalci, kteří výše uvedenou 
metodickou chybu neobjevili. Přitom 
šlo o jediný přímý důkaz, svědčící 
o nevině zdravotní sestry. K pozitivní-
mu rozsudku vedl velmi kvalitní tzv. 
revizní znalecký posudek z olomouc-
ké fakultní nemocnice.
Nyní pokračují žaloby na sdělovací 
prostředky, vyřizují se nároky na od-
škodnění atd., atd. Dcera zdravotní 
sestry se vrátila ke studiu, letos pro-
movala, stala se magistrou. Zdravot-
ní sestra se přestěhovala a zapojila 
se do pracovního procesu ve funkci 
denní zdravotní sestry v jedné ze 
speciálních ambulancí velké ne-
mocnice v Praze. Je podána žaloba 
na sdělovací prostředky, které po-
rušovaly presumpci neviny a etický 
kodex.

O čem svědčí tento případ 
ve všech souvislostech? 
Velmi mě překvapila kvalita někte-
rých soudních znalců. A nejenom je-
jich nevědomost, ale i nedůslednost 
a ledabylost při zpracování znalec-
kých posudků. Jeden z nich byl již 
zbaven znalecké činnosti, avšak po-
dal odvolání na ministerstvo sprave-
dlnosti a odtud byla záležitost vráce-
na krajskému soudu k jakémusi do-
plnění atp. Tato záležitost tedy není 
dokončena…
Důvody, které vedly lékaře k iniciaci 
tak závažné kauzy, mi dodnes nejsou 
jasné. Navíc jde o spolužáka bratra 
inkriminované zdravotní sestry, kte-
rý je rovněž lékařem. S podobnou 
záležitostí jsem se ve své dlouholeté 
medicínské praxi nikdy nesetkala. 
Celá kauza je pro mne těžko pocho-
pitelná. Nikdo se nevyslovil v tom 
smyslu, že by šlo o jakousi pomstu, 
anebo vyhovění přání některé ze spo-
lupracovnic v oné nemocnici apod.

Zvyšuje se riziko i pro lékaře 
a zdravotníky v sociálních služ-
bách? Nestojí stále jednou no-
hou v kriminále? 
Pokud by se vyskytovaly podobné in-
terpersonální vztahy kdekoliv, tedy 
i v sociálním zařízení, pak by byla 
náročná činnost sociálních pracov-
níků velmi neradostná, ba přímo 
ubíjející. Jejich nevelké finanční od-
měny jsou velmi špatným faktorem. 
Ochota pro tuto činnost pak může 
být minimální, převažovaly by obavy 
z podobných afér, chyběla by zcela 
motivace pomáhat snad komukoliv. 
„Je to všechno v lidech“, jak se ob-
vykle konstatuje. Domnívám se, že 
nám v naší uspěchané společnosti 
chybí „vzory“, převažují materiální 
hodnoty a málo se hledí na to, jaké 
předpoklady musejí existovat, aby se 
stala jakákoliv činnost kvalitní, spl-
ňující všechny očekávané paramet-
ry. Vzorem se nám nemůže stát jedi-
nec, který se pachtí za penězi, které 
jsou pro něho „až na prvém místě“… 
K různým „podpásovkám“ pak ne-
bývá daleko. Je však třeba, aby se 
dbalo z vyšších pozic na interperso-
nální vztahy, poněvadž jedině v tako-
vém prostředí se cítí člověk radostně 
a spokojeně, zkrátka chodí do práce 
rád. Někteří jedinci se cítí až přehna-
ně svobodní a nespojují tento pocit 
s odpovědností, což představuje so-
ciální patologii.

S tím souvisí i téma polypragma-
zie u seniorů. Na nedávné roz-

pravě v Senátu jste zmínila pří-
pad 83letého seniora, kterému 
jeden lékař předepsal 18 prepa-
rátů. Jak řešit tuto situaci, která 
je riziková pro pacienty, a také 
stojí nemalé peníze?
Polypragmazie bohužel u nás větši-
nově existuje a má to několik příčin, 
které se pokusím vyjmenovat...
Nabídka léků je přehnaná – máme 
registrováno 50 tisíc léčiv, která 
jsou poskytována farmaceutickými 
firmami z mnoha států. Jejich dis-
tribuce probíhá takřka ve třech tisí-
cích lékárnách (v porevoluční době 
jich existovalo 700!). Lékaři se čas-
to věnují úzké specializaci, ve které 
získali atestaci. Chybí kvalitní týmo-
ví lékaři se širokým diagnostickým 
rozhledem jak v nemocnicích, tak 
v ambulantní praxi. Lékaři nejsou 
mezi sebou propojeni ani elektronic-
ky, ani prostřednictvím lékařských 
zpráv z ambulantního provozu. 
Nemocný navštěvuje díky svým pes-
trým potížím několik specialistů, 
z nichž každý předepíše nebo dopo-
ručí léčebný postup v rámci své spe-
cializace, ale zpravidla nezjišťuje, 
které léky doporučuje nemocnému 
jeho kolega z jiného oboru. Tím na-
růstá nebezpečí působení nežádou-
cích účinků několika léků, některé 
účinky jsou protichůdné. Jindy jde 
o potencování určitého účinku užíva-
ných léků s nebezpečím vzniku kom-
plikace, např. v podobě krvácení. 
Ze světové literatury je známo, že ne-
žádoucí účinky léků jsou na 4. místě 
v příčinách smrti, což by mělo být 
alarmující! 
Pokud nemocný užívá zhruba do pěti 
až šesti druhů léků, jejichž účin-
ky jsou adekvátní, pak lze hovořit 

Senátorka zdravotní  
knížku nevzdává

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., 
místopředsedkyně Výboru pro zdravot-
nictví a sociální politiku Senátu Par-
lamentu České republiky, internistka 
ve Fakultní nemocnici Plzeň  a vysoko-
školská učitelka na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy Praha se sídlem 
v Plzni.
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o „léčbě“. Pokud však počet druhů 
preparátů narůstá, už lze hovořit 
o nebezpečné progredující „otravě“...

Léková politika je u nás velmi 
štědrá, registrovaných prepará-
tů přibývá. Je možné se bránit 
situaci, která pacientům nepro-
spívá, pouze farmaceutickým 
koncernům a lékárnám?
Tím, že se uvolnila léková politika 
v tom smyslu, že narostl počet léků 
volně dostupných a prodejných, ne-
jde o „vstřícnost“ směrem k nemoc-
nému. Naopak – narostl tím počet 
léků, které nemocný plně hradí, bez 
účasti zdravotní pojišťovny, bez kon-
zultace s lékařem, ani s lékárníkem. 
Posledně jmenovaný ani nezná dia-
gnózu daného nemocného, takže 
jeho rada může být velmi ošidná.
Zavedla jsem za podpory doná-
torské firmy tzv. zdravotní knížku, 
o kterou mají zájem hlavně senioři. 
Ti bývají z přirozených důvodů nej-
častějšími pacienty, většinou s chro-
nickými obtížemi, s několika léky 
aktuálně užívanými. Když je v této 
knížce zapsáno, odkdy je užívána 
určitá sestava preparátů, pak každý 
lékař po nahlédnutí do knížky zvá-
ží, zda je možno předepsat lék další 
atp. Knížka je majetkem nemocné-
ho a nemusí být podložena záko-
nem. Její uplatnění může existovat 
tzv. „od pondělka“…

Jaký je váš názor na rozšíření 
preskripčních pravomocí pro 
praktické lékaře? Problém je to 
zvláště pro ty, kteří pracují v po-

bytových zařízeních sociální 
péče, protože některé potřebné 
léky může předepisovat jen lé-
kař specialista.
V našem století elektronické komu-
nikace by neměl být problém vést 
tuto agendu u registrovaných ne-
mocných nejlépe u obvodního léka-
ře. To by však muselo být zakotveno 
v zákoně a muselo by se to týkat úpl-
ně všech pojištěnců a všech lékařů, 
resp. všech zdravotnických zařízení. 
Dalším předpokladem úspěchu by 
musel být závazek, že nemocnému 
bude vytištěn seznam právě užíva-
ných léků, a to z pozice těch lékařů, 
které daný nemocný navštěvuje. Bo-
hužel, ustanovení v zákoně, že bu-
dou už brzy lékařem vydávány pou-
ze elektronické recepty, není jednak 
v současných poměrech proveditel-
né (starší lékaři ani počítač nemají 
a raději odejdou 
do důchodu, než 
by si jej pořizova-
li), jednak by to 
přineslo jen vý-
kaznictví různým 
subjektům, nikoliv však samotnému 
nemocnému, který by to potřeboval 
přednostně. 
Všechny tyto okolnosti by mělo zvá-
žit příští ministerstvo zdravotnictví. 
Vše musí směřovat k dobru pacienta, 
jiná hlediska a důvody by měly být 
podružné, i když z pohledu někoho 
jiného důležité. To neznamená, že 
svůj záměr nenaplní…
Tím, že by se zdravotní knížka vy-
skytovala u všech klientů i pacientů, 
mohl by pak zapsané léky předepsat 

kterýkoliv lékař, u kterého se nemoc-
ný právě vyskytuje. To by představo-
valo vymoženost nejen pro něho, ale 
i u právě ošetřujícího lékaře, např. 
v sociálním zařízení.
Zkrátka, je třeba vyznávat zásadu: 
když někdo něco chce prosadit, pak 
hledá způsob, kdo naopak nechce 
zlepšovat nic, ten hledá důvod. Tím 
jsem se vždy řídila, a to jak v profesi, 
tak v aktivní politice, ale i v soukro-
mí.

Máte zkušenosti z lékařské 
praxe, z politiky i z pozice mini-
stryně zdravotnictví. Co byste 
doporučila příštímu ministrovi 
zdravotnictví? 
Příštímu ministrovi zdravotnictví 
bych vřele doporučila, aby se poku-
sil s pomocí příslušných odborníků 
z „organizace zdravotnictví“ defi-

novat koncepci 
z d r avot n ic t v í , 
tu nechat vět-
šinově schválit 
a tím zavázat ja-
kéhokoliv svého 

nástupce k tomu, aby ji plnil. Stra-
tegii by pak naplňovaly upravované 
nebo nové zákony, s neopomíjením 
i kvality sociálního zdraví, které při 
demografickém vývoji naší společ-
nosti vyžaduje nové přístupy. Ne-
chci, aby v naší současnosti platil 
citát ze Shakespearovy tragédie 
Hamlet: „Smrt mu oddálíš, ale život 
mu neprodloužíš…“

Děkujeme za rozhovor. 
Lenka Kaplanová

X I .  K O N F E R E N C E  P R O  F Y Z I O T E R A P E U T Y   A  E R G O T E R A P E U T Y

FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE – SOUČÁST KOMPLEXNÍ PÉČE O SENIORY
18. října 2017 v Domě kultur y města Ostrav y

Konference je doprovodným programem kongresu XXI. gerontologické dny Ostrava
A K C E  J E  R E A L I Z O V Á N A  S  F I N A N Č N Í  P O D P O R O U  S T A T U T Á R N Í H O  M Ě S T A  O S T R A V A

Odborný program probíhá od 9.30 do 15 hod. Vybíráme některé přednášky: 

Důstojné stáří
 Bc. Věra Novotná (Klinika léčebné rehabilitace FN Ostrava, UNIFY ČR)

Proč chybí odborná rehabilitace v seniorských pobytových domech?
 MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek (předseda Společnosti lékařů a zdravotníků 
 v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)

Rehabilitace pacientů po CMP – srovnávací studie
 MUDr. Ilona Nedvědová (primář Rehabilitačního ústavu Hrabyně 
 s detašovaným pracovištěm v Chuchelné)

Pohybové chování – ukazatel možného rizika pádu u seniorů
 PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D. (AD Landek klinika, s.r.o., Ostrava-Petřkovice, 
 Osteologické centrum Zlín, Mediekos ambulace, s.r.o.)

Jogové techniky a jejich modifikace pro seniorský věk
 Mgr. Renata Homolová (Klinika léčebné rehabilitace, FN Ostrava)

Nordic Walking – jak se zdravě pohybovat v každém věku
 Mgr. Vít Bábík (Rehabilitační centrum Konice, s.r.o.; NORDICFUN.cz)

I ve stáří záda bolet nemusí
 Markéta Hurníková (Krásná rehabilitace, Klimkovice)

Celý program a veškeré informace a přihlášku vyhledejte na http://www.dtocz.cz/konference.html

Přihlášku zašlete nejpozději do 13. 10. 2017 | DTO CZ, s.r.o., Bc. Eva Gdulová, Ing. Petra Kučerová | Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
Tel.: 595 620 145, 110 | e-mail: dtocz@dtocz.cz | www.dtocz.cz

Nežádoucí účinky léků jsou 
na 4. místě v příčinách smrti.
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Ústavní soud definitivně 
ukončil spory  
o tzv. úhradové dodatky
Letošní léto nelze z pohledu pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) označit za 
okurkovou sezonu. Naopak. Soudy, zdravotní pojišťovny i PZSS čekaly na nález Ústavního soudu, 
jenž by s konečnou platností rozhodl již více než pět let trvající spor mezi Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou České republiky (dále jen „VZP ČR“) a PZSS, který se v závěru v podstatě zredukoval 
na odpověď na otázku, zda je přípustná analogická aplikace úhradové vyhlášky na úhradu zdra-
votní péče poskytované v PZSS. 

ZKLAMANÉ NADĚJE 

Ve věcech úhradových dodatků bylo 
v uplynulých letech podáno cca 70 
žalob a spor samotný se vyvíjel se 
střídavými úspěchy pro obě strany. 
Lze říci, že soudy prvního stupně 
vyhovovaly žalobám PZSS a akcep-
tovaly jejich právní názor a odvolací 
soudy pak v cca polovině případů 
potvrdily rozsudek soudu prvního 
stupně jako věcně správný a v druhé 
polovině případů pak žalobu zamítly. 
Tato situace trvala několik let a byla 
z pohledu právní jistoty a předvída-
telnosti soudního rozhodování velmi 
nešťastná. Teprve v polovině roku 
2016 Nejvyšší soud ČR dal za prav-
du argumentaci VZP a dovodil, že 
si je vědom odlišného postavení 
poskytovatelů zdravotních služeb 
a poskytovatelů sociálních služeb, 
avšak bylo nutné rozhodnout o ceně 
plnění při neexistenci dohody o ceně 
(cenovém dodatku). Svůj závěr o ana-
logické aplikaci úhradové vyhlášky 
pak opřel i o skutečnost, že se jedná 
o normu upravující obdobnou skut-
kovou podstatu a že jde o poskyto-
vání zdravotních služeb pojištěncům 
v jednom systému veřejného zdravot-
ního pojištění. Proto PZSS vkládala 
velké naděje do ústavních stížností, 
které byly podány proti judikátům 
Nejvyššího soudu. Naději pak nám 
pak dodal nález pléna Ústavního 
soudu ze dne 13. prosince 2016, 
sp.zn. Pl. ÚS 19/13, který zrušil část 
úhradové vyhl. č. 273/2015 Sb., jež 
se týkala pobytových zařízení sociál-
ních služeb, a který ve svém odůvod-
nění opakovaně zdůraznil odlišné 
postavení poskytovatelů sociálních 
služeb a také to, že otázka úhrad je 
výslovně regulována specificky to-
liko v ustanovení § 17a zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění a že tzv. 
zvláštní smlouvy nelze v žádném pří-
padě zaměňovat se smlouvami dle 
ust. § 17 odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Navíc Minister-
stvo práce a sociálních věcí připravo-
valo novelu zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, kde měl být 
mimo jiné vypuštěn § 52, tedy tzv. so-

ciální hospitalizace. Právě k postupu 
podle úpravy pro tyto sociální hospi-
talizace vztáhl Nejvyšší soud svůj zá-
věr o správnosti analogické aplikace 
úhradové vyhlášky. Situace vypadala 
velmi nadějně. Bohužel, Ústavní soud 
svým nálezem ze dne 18. července 
2017, sp. zn. IV. ÚS 2545/16 ústavní 
stížnost zamítnul a následně další 
senát svým nálezem ze dne 8. srpna 
2017, sp. zn. III. ÚS 3305/16 ústavní 
stížnost odmítnul. To znamená, že 
ve věci tzv. úhradových dodatků již 
byly vyčerpány všechny možnosti, 
které nám vnitrostátní právo dává 
a tato záležitost již definitivně končí. 

ZÁVĚRY ÚSTAVNÍHO SOUDU

Jaké byly závěry Ústavního soudu? 
Ústavní soud především dovodil, 
že právní úprava úhrady zdravotní 
péče v pobytových zařízeních sociál-
ních služeb není s ohledem na před-
mět regulace komplexní a obsahuje 
mezery. Potvrdil, že v případě, kdy 
existuje platná dohoda o poskytnu-
tí určitého plnění (zvláštní smlou-
va), avšak cena není sjednána, musí 
cenu plnění určit soud. Dovodil, že 
má-li obecný soud určit cenu plně-
ní v oblasti tak vysoce regulované, 
jako je tomu v oblasti poskytování 
zdravotní péče, navíc s omezeným 
finančním objemem prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění, nelze 
považovat za svévolné či nepředvída-
telné, je-li cena plnění určena pomo-
cí výpočtu užívaných pro určení ceny 
plnění v obdobné regulované oblas-
ti, s podobným předmětem plnění, 
navíc při využití shodného zdroje 
finančních prostředků (tj. prostřed-
ků veřejného zdravotního pojištění). 
Tedy, že nelze při snaze o hledání 
spravedlivého určení ceny poskyt-
nutého plnění ústavně vyloučit též 
analogické použití předpisu, který se 
na daný vztah nevztahuje přímo, ale 
upravuje oblast účelem a cílem regu-
lace obdobnou. 

K otázce použití konkrétního seg-
mentu úhradové vyhlášky na posu-
zovaný případ Ústavní soud dovodil, 

že závěr o použití pravidel úhradové 
vyhlášky dopadající na poskytová-
ní zdravotní péče ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče osobám, 
které jsou v nich umístěny z jiných 
než zdravotních důvodů (§ 22 písm. 
c) zák. o veřejném zdravotním po-
jištění), tj. přílohy 1, části B bodu 2 
písm. b) úhradové vyhlášky, nelze 
považovat za svévolný či apriori ne-
možný. Dále uvedl, že obecné soudy 
se musely přiklonit k některé z vari-
ant úhrady a že Ústavnímu soudu ne-
přísluší nahradit jejich řešení tím, že 
upřednostní jiné možné řešení (např. 
podle odbornosti 925, tj. domácí 
zdravotní péče). 

Lze uzavřít, že obě naše tvrzení, 
tj. nemožnost analogické aplikace 
úhradové vyhlášky na pobytová za-
řízení sociálních služeb a nesprávně 
vybraný segment úhradové vyhlášky 
pro takovou analogickou aplikaci, 
v řízení před Ústavním soudem ne-
obstála. Ústavní soud nepotvrdil, 
že by dosavadním postupem obec-
ných soudů došlo k porušení práva 
na spravedlivý proces a zákazu své-
vole, jak jsme namítali.

KUDY CESTA NEVEDE

Ústavní soud se dále vypořádal 
i s naším tvrzením o porušení práva 
podnikat a provozovat jinou hospo-
dářskou činnost podle čl. 26 odst. 
Listiny práv a svobod. Zde stížnos-
tem vytýkal především jejich obec-
nost tvrzení. Protiústavní důsledky 
by v takovém případě nastaly tehdy, 
pokud by úhrada za zdravotní péči 
nebyla způsobilá pokrývat ani jen 
„nutně vynaložené náklady“ na tuto 
péči. Tedy v řízení před obecným 
soudem musí být tvrzeno a prokázá-
no, že výše úhrad ze strany zdravotní 
pojišťovny znemožňuje poskytova-
teli péče (při absenci jiných zdrojů 
financování) pokrytí nezbytných ná-
kladů na tuto péči.

Situace tak trochu připomíná ono ci-
mrmanovské hledání správné cesty. 
Nyní již víme, že žalobou na plnění 
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z důvodů nedostatku právního titulu 
na straně zdravotních pojišťoven ne-
prošla. Víme, že tudy cesta nevede. 
Ale Ústavní soud nám v odůvodnění 
svých nálezů ukázal cestu. Zda bude 
správná, ukážou dny příští. 

NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU  
UKÁZAL SPRÁVNÝ SMĚR

Ústavní soud se v odůvodnění svých 
nálezů pak podrobně zabýval právě 
otázkou ústavních rozměrů úhrady 
za poskytování zdravotní péče. Pře-
devším poukázal na již přijaté ná-
lezy a v nich obsažené právní věty 
či argumentaci. Připomněl právní 
závěr, že „Cenová regulace, nemá-
-li přesáhnout meze ústavnosti, ne-
smí evidentně snížit cenu tak, aby 
tato vzhledem ke všem prokázaným 
a nutně vynaloženým nákladům eli-
minovala možnost alespoň jejich 
návratnosti“ (srov. nález sp. zn. Pl ÚS 
3/2000 ze dne 21. 6. 2000). Dále uve-
dl, že jakkoliv cílem příspěvkových 
organizací není dosahování zisku, 
resp. jejich účelem není podnikání, 
lze část právních závěrů Ústavního 
soudu vztáhnout i na tyto organiza-
ce, konkrétně závěr o nepřijatelnosti 
takové právní úpravy, která by nákla-
dy zdravotní, byť jen částečně, sys-
témově přenášela na poskytovatele 

zdravotní péče. Tuto výši nutně vyna-
ložených nákladů musí pak v případ-
ném sporu žalobce tvrdit a prokázat. 

Ústavní soud pak vytýkal regulacím, 
že „k překročení stanoveného obje-
mu zdravotní péče nemusí dojít jen 
v důsledku plýtvání či jejího nadu-
žívání, nýbrž také v důsledku řád-
ného plnění zákonných povinností 
ze strany poskytovatele. Základním 
problémem předmětné úpravy je 
tak absence nároku na dorovnání či 
kompetenci, který dopadal na tuto 
situaci.“ (srov. Bod. 72 nálezu sp. 
zn. Pl ÚS 19/16 ze dne 13. prosince 
2016). Protiústavní důsledky po-
dle Ústavního soudu mohou nastat 
právě až ve chvíli, kdy bude tvrzeno 
a prokázáno, že úhrada za zdravot-
ní péči není způsobilá pokrývat ani 
„nutně vynaložené náklady na tuto 
péči. To nelze prokázat pouhým do-
ložením rozdílu mezi cenou fakturo-
vanou a cenou skutečně vyplacenou, 
ani doložením rozdílu mezi cenou 
plnění v rozhodném roce a v letech 
předcházejících. Tedy úhelný kámen 
ve sporech se zdravotními pojišťov-
nami bude v prokázání nutně vyna-
ložených nákladů na poskytování 
zdravotní péče (platy zdravotnické-
ho personálu, odvody, zdravotnický 
materiál, podíl na režiích atd.). Tím-

to směrem bude třeba napřít síly při 
jednání se zdravotními pojišťovnami 
o výši úhrad zdravotní péče v pobyto-
vých zařízeních sociálních služeb.

PYRHOVO VÍTĚZSTVÍ  
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Závěrem Ústavní soud uvedl, že 
může jen velmi obtížně suplovat nee-
xistující politickou dohodu zaintere-
sovaných subjektů, resp. politickou 
vůli ministerstva zdravotnictví tím, 
že povýší konkrétní způsob výpočtu 
úhrad pro dílčí segment zdravotní 
péče na ústavní princip, čímž by ode-
bral možnost zákonodárci či exekuti-
vě o financování v tomto segmentu 
rozhodovat. Rolí Ústavního soudu 
není být tvůrcem zdravotnické poli-
tiky státu. 

Přestože stížnosti u Ústavního soudu 
neuspěly, jejich důležitost se potvrdi-
la, neboť Ústavní soud ukázal směr, 
kterým by se jednání se zdravotními 
pojišťovnami mělo napříště ubírat, 
aby mělo naději v event. soudních 
sporech. Lze uzavřít, že vítězství 
zdravotních pojišťoven u Ústavního 
soudu může být jejich Pyrhovým ví-
tězstvím.

JUDr. Petr Haluza

STANOVISKO SPOLEČNOSTI GF 913
Společnost Gratia Futurum 913 byla 
založena poskytovateli sociálních 
služeb, kteří nebyli spokojeni se 
způsobem úhrady ošetřovatelských 
výkonů ze strany zdravotních po-
jišťoven. Jednoho ze zakladatelů, 
Petra Boťanského, jsme požádali 
o krátký rozhovor.

Jednáte se zdravotními pojišťovna-
mi?
Prosincový nález Ústavního soudu zrušil 
část úhradové vyhlášky na rok 2016 tý-
kající se odbornosti 913 v PZSS. Zařaze-
ní odbornosti 913 do úhradové vyhlášky 
shledal Ústavní soud v rozporu s ústav-
ním pořádkem a ve svém nálezu uvedl, 
že zdravotní pojišťovny mají o podmín-
kách úhrad jednat s PZSS. V důsledku 
tohoto pak Gratia futurum 913 oslovila 
všechny zdravotní pojišťovny a začala 
tak série jednání s cílem dojednat pro 
PZSS spravedlivé a, pokud možno, dlou-
hodobě stabilní podmínky úhrad za po-
skytnutou ošetřovatelskou péči. 
Na jednáních se zdravotními pojišťov-
nami prezentujeme vlastní návrh úhra-
dového dodatku na rok 2018, který ob-
sahuje lepší podmínky, než úhradové 
dodatky na rok 2016 a 2017, které vy-
cházely z již zmíněného neústavního 
zanesení odbornosti 913 do úhradové 
vyhlášky. Vzhledem k tomu, že naše ná-
vrhy přináší stabilizaci prostředí úhrad, 
tak pevně věříme, že budou zdravotními 
pojišťovnami akceptovány. 

Jaké jsou další plány GF 913 
ve světle nálezu Ústavního soudu?
Nález Ústavního soudu v kauze Krásná 
Lípa se vztahuje ke sporu z roku 2012. 
GF 913 nebyla původcem této ústavní 
stížnosti, ale se zájmem jsme sledova-
li, jak to u ústavního soudu dopadne. 
Tento nález pojmenoval, kromě jiného, 
co se stane, když se ZP a PZSS nedo-
hodnou na znění úhradového dodatku. 
Z nálezu vyplývá, že v těchto případech 
je třeba, aby obecné soudy hledaly cenu 
obvyklou, která nesmí být pod náklady 
skutečně vynaloženými poskytovatelem 
ošetřovatelské péče. Jedním ze způso-
bů může, dle Ústavního soudu, být ana-
logická aplikace úhradové vyhlášky pro 
odbornost 913 ve zdravotnických zaříze-
ních, ale znovu zdůrazňuji, Ústavní soud 
toto uvedl jen jako jednu z možností. GF 
913 je toho názoru, že existují i objektiv-
ně přesnější a spravedlivější způsoby, 
jak určit cenu obvyklou v místě a čase. 

Bude asi dost obtížné požadavek na 
zdravotní pojišťovny specifikovat. 
Co jako ekonom doporučujete? 
GF 913 si naopak myslí, že tzv. „Haluzův“ 
(pan doktor promine) nález ÚS, upevnil 
šance žalob na úhrady za péči ve výši, 
tzv. „pod náklady“. Záporný rozdíl mezi 
skutečnými náklady a uhrazenou péčí 
je samozřejmě třeba doložit a proká-
zat, ale to v případě odbornosti 913 ne-
bude pro většinu poskytovatelů velký 
problém. Naše odbornost patří mezi ty 

nejvíce dlouhodobě podfinancované. 
Podle našich výpočtů úhrady za tzv. ča-
sové výkony nepokrývají ani 55 % mzdo-
vých nákladů zdravotních sester, a to ani 
v případě, že by 100 % svého pracovního 
úvazku zdravotní sestry realizovaly vý-
kony ošetřovatelské péče. GF 913 však 
nechce spouštět lavinu soudních sporů, 
naopak hledáme cesty, jak se se zdra-
votními pojišťovnami dohodnout na ta-
kových podmínkách úhrad, které by 
minimalizovaly situace, kdy zoufalí po-
skytovatelé sáhnou k žalobě proti zdra-
votní pojišťovně. Nesmí se opakovat si-
tuace, kdy po vyúčtování ošetřovatelské 
péče PZSS zjistí, že průměrná hodnota 
bodu klesla na 0,22 Kč/bod!

Stanovisko APSS ČR poskytl 
Ing. Jiří Procházka:
V roce 2009 jsme provedli výpočet sku-
tečných režijních nákladů pro odbornost 
913. U specifikace jsme vycházeli z plat-
né legislativy. Výpočet byl podroben ze 
strany MZ ČR detailnímu rozboru, kde 
jsme obhajovali každou položku i způ-
sob jejího výpočtu. Výpočet byl přijat až 
v roce 2017. Výpočet osobních nákladů je 
poměrně jednodušší. K prokázání nákla-
dů na ošetřovatelskou péči bude nutné 
mít vstupní podrobná data z účetnictví. 
Pokud se někdo rozhodne jít po této ces-
tě, musí se připravit na složitá jednání. 
Zřejmě nedojde ke shodě, neboť se bude 
vytvářet precedens a proto dojde pravdě-
podobně k soudní při.                         (red.)
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ELEKTRONICKÝ RECEPT 
OD LEDNA 2018
S platností od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost ustanovení § 80 odst. 1 zákona číslo 
378/2007 Sb., o léčivech, ve znění zákona č. 70/2013 Sb., které ve větě první stanoví, 
že „Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní 
služby, a to na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě.“

Současně ale věta druhá a třetí téhož 
ustanovení stanoví, že „Vystavení lé-
kařského předpisu v listinné podobě 
je přípustné jen výjimečně v případě, 
kdy z objektivních důvodů není mož-
né vystavit lékařský předpis v elek-
tronické podobě. Prováděcí právní 
předpis stanoví situace, za nichž je vy-
stavení lékařského předpisu v listinné 
podobě vždy přípustné.“

Jaké obavy mají praktičtí lékaři, 
kteří ošetřují své pacienty v domo-
vech pro seniory, se redakci svěřil 
MUDr. Petr Bouzek, ředitel Společ-
nosti lékařů a zdravotníků v sociál-
ních službách ČSL JEP.
Přemýšlel jsem, jaké má elektronický 
recept výhody. Kromě toho, že na tom 
někdo hodně vydělá, mě napadlo, že 
samozřejmě se budou moci získat 
nějaké informace, které se nyní tak 
snadno získat nedají. Otázka, je, bu-
de-li to za to stát.
Základní provoz bude vypadat takto. 
Lékař napíše recept a musí jej poslat 
do úložiště Státního ústavu kontroly 
léčiv, dále jen SÚKL, pak pacientovi 
vytiskne recept, tak jako dnes, jen 
s tím rozdílem, že je opatřen čárovým 
kódem. 
V lékárně si dnes recepty zadávají 
do počítače, takže eventuálně bych 
byl pro to, aby se, když už, recepty 
do úložiště SÚKL posílaly z lékárny, 
a ne z ordinace. Výsledek by byl stej-
ný, ale daleko lépe proveditelný. Ale 
o této možnosti nikde není ani zmín-
ka.
U elektronického receptu bude mu-
set lékárnice kód načíst (jak lékárníci 
sdělují, to je spojeno s prodlevou a tak 
budou větší fronty), pak musí poslat 
informaci do SÚKLu, čekat na odpo-
věď, pak teprve recept vydat. 
V tomto případě systém elektronické-
ho receptu nepřináší výhodu ani léka-
řům, ani pacientům, ani lékárníkům. 
Otázka je, jakou výhodu to přináší 
SÚKLu.
Údajně bude možné elektronické re-
cepty posílat cestou SMS, nebo e-mai-
lů. Tady mám jednu velkou odbornou 
výhradu. 
Pokud předepisuji lék na akutní one-
mocnění, je zcela nezbytné, abych pa-
cienta viděl. Poslat někomu penicilin 

tak, že on mi zavolá, že má angínu a já 
mu pošlu SMS kód receptu, mi přijde 
profesně nepřijatelné. Ale věřím, že 
mnoho, hlavně mladých pacientů, si 
to takhle bude přát. Objedná si recept 
bez čekání. 
Pokud předepisuji recept u chronic-
kého pacienta, musím jej taky ob-
čas vidět a zhodnotit současný stav 
a zkontrolovat, zda je medikace účin-
ná. Nelze přeci nasadit lék a pak už ho 
léta předepisovat stále dokola, aniž 
provedu nějakou kontrolu. Dnes mů-
žete recept předepsat na půl roku. To 
je podle mě maximální doba, do kdy 
by lékař měl dispenzarizovaného pa-
cienta osobně vidět. Když se bude 
recept posílat cestou SMS či e-mailu, 
pak se může klidně stát, že lékař bude 
předepisovat nějaký lék třeba roky, 
aniž by pacienta viděl. To mi přijde 
profesně pochybené, leč elektronický 
recept k tomu bude svádět. Lékařů je 
málo, jsou přetížení, pacienti budou 
spokojení. Pošlou si žádost o recept  
e-mailem a e-mailem recept dosta-
nou. S tím se profesně nemohu smířit.  

Další výtky vůči elektronickému re-
ceptu.

Už to stálo hodně peněz a bude to stát 
dalších hodně peněz, aniž se to nějak 
významně vrátí společnosti zracionál-
něním a zlevněním medikace. Podle 
mého názoru, další „IZIP“.
Elektronický recept se posílá cestou 
e-mailu, což je síť, kterou stát nespra-
vuje, neřídí a nemá nad ní kontrolu. 
Možnost ztráty a krádeže důvěrných 
lékařských dat je velmi velká. Znám-li 
medikaci, znám i diagnózy. 
Lékař bude muset být vybaven dosta-
tečně spolehlivým a výkonným počí-
tačem, bude muset mít legální a aktu-
alizované programy, bude muset mít 
stálé internetové připojení, bude mu-
set mít kvalitní a aktualizovaný antivi-
rový a antispamový program. Jinak to 
nebude fungovat. 
Ambulantní sféru drží nad vodou zdra-
votníci senioři. Někteří z nich mohou 
být počítačoví fandové, většina však 
ne. Buď nemá počítač vůbec, nebo 
jej užívá jako lepší psací stroj. Kromě 
elektronického receptu na lékaře se-
niory čeká EET a poté elektronická 

Velmi mnoho problémů, 
které souvisejí s poskyto-
váním zdravotní péče v po-
bytových zařízeních soci-
álních služeb, je dáno tím, 
že praktičtí lékaři nedosta-
tečně indikují potřebnou 
ošetřovatelskou péči. 

Dokázat to je problém, ale všichni, 
kdo se zdravotnickou problemati-
kou v sociální péči zabývají, to dobře 
znají. Důvody mohou být dva. Buď 
lékaři mají tak málo času na řádné 
vyšetření pacientů, že jejich nemoci 
ani nediagnostikují a tím pádem ani 
neléčí, anebo se bojí zdravotních po-
jišťoven. 
Mají dobrý důvod se bát. Ohledně 
vztahu praktický lékař kontra zdra-
votní pojišťovna existuje u nás vel-
mi zvláštní vztah, kdy jedna strana 
případného sporu, tedy zdravotní 
pojišťovna, je zároveň i soudcem. Při 
tomto rozdělení moci se nelze divit, 
že praktickým lékařům se do sporů 
se zdravotními pojišťovnami příliš 
nechce, a tak raději neléčí. Zdravotní 
pojišťovnu nezajímá, jak kvalitně či 
nekvalitně se provádí zdravotní péče 
o jejich pojištěnce. Zdravotní pojiš-
ťovnu zajímá jen to, kolik péče o je-
jich klienty stojí. Takže lékař, který 
příliš neléčí a má tudíž  malé náklady, 
je u zdravotní pojišťovny oblíbený. Lé-
kař, který léčí hodně, a tedy je dražší, 
má potom se zdravotní pojišťovnou 
nepříjemné opletačky. Na chování 
zdravotní pojišťovny si nelze nikde 
stěžovat, není komu. Se zdravotní po-
jišťovnou se lze jen soudit. Při kvalitě, 
rychlosti a nepředvídatelnosti našich 

neschopenka. Já sice nevím, kolik 
starších lékařů kvůli tomu zavře své 
praxe, ale může jich být docela hodně. 
Při aktuálním nedostatku se může ne-
dostatek lékařů výrazně skokově zvět-
šit, a tedy se skokově zhorší dostup-
nost lékařské péče. Skoková náprava 
však už nebude možná.
Z mého pohledu je zavedení elektro-
nického receptu při současném stavu 
našeho zdravotnictví nesmírným ha-
zardem. Doufám, že ten, kdo prosa-
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Příležitost, 
která se nebude opakovat 
soudů jde o hodně riskantní záležitost. 
Stát jako amatér proti smečce dobře 
zaplacených právníků zdravotní pojiš-
ťovny připomíná zoufalý boj sedláků 
u Chlumce.
Manažeři pobytových zařízení řeší pro-
blém. Mají mnoho velmi nemocných 
klientů, mají kvalifikované všeobecné 
sestry, ale nemají od lékaře indikace 
k ošetřovatelským činnostem, které by 
mohli a měli poskytovat.
 Dnes je nerozšířenější systém, kdy lé-
kař je soukromník a do pobytového za-
řízení dochází za svými registrovanými 
pacienty. V tomto případě má manažer 
sociálního zařízení jen omezené mož-
nosti, jak s lékařem pohnout. Když lékař 
nechce indikovat potřebnou zdravotní 
péči, nelze jej k tomu donutit. Samozřej-
mě v křiklavých případech je možné po-
dat stížnost na lékařskou komoru, ale 
ani to nemusí nic vyřešit.
Proto je nejlepší mít lékaře jako svého 
zaměstnance, tak jak to bylo obvyk-
lé dříve. Při směšně nízkých platbách 
za poskytování zdravotní péče od zdra-
votních pojišťoven to může vypadat 
jako ekonomicky nevýhodné řešení. 
Ale jen na první pohled. S lékařem za-
městnancem jako podřízeným může 
manažer pobytového zařízení sociální 
péče jinak a lépe pracovat. Takže tako-
vý lékař bude dobře indikovat a potvr-
zovat formuláře ORP a také bude včas 
vyplňovat vyšetření k posudkovým úče-
lům. A není nutné, aby byl zaměstnaný 

na celý úvazek, poloviční zcela stačí. 
Pak se takový lékař ekonomicky vyplatí. 
Manažerovi sociálního zařízení odpad-
ne mnoho současných starostí.
Pokud v budově pobytového zařízení 
sociální péče není ordinace praktické-
ho lékaře, její vybudování není nijak ob-
tížné. Je samozřejmě nutné se přihlásit 
do výběrového řízení a uspět. To sice 
může být problém, protože současné 
výběrové řízení na poskytovatele zdra-
votnických služeb je takové podivné 
absurdní úřední divadélko, ale při pro-
kazatelném nedostatku praktických 
lékařů, který se bude v příštích letech, 
možná i desetiletích, jen prohlubovat, 
je možné počítat u výběrového řízení 
s úspěchem.
A kde praktické lékaře sehnat? Na trhu 
práce jich velmi pravděpodobně bude 
dost na začátku roku 2018. A to napo-
sledy. Pak už se to nebude nikdy opako-
vat.
Praktičtí lékaři většinou pracují do po-
měrně vysokého věku. Pro mnoho 
z těch, co už mají na zádech nějaký 
ten křížek, přináší rok 2018 problémy. 
Jedná se o elektronický recept a EET. 
A později i elektronickou neschopenku 
(zatím sice nepovinnou, ale známe to). 
Někteří praktičtí lékaři ještě i dnes ne-
používají počítač a píší na psacím stroji 
či v ruce. Ale bez počítače a připojení 
na internet nepůjde elektronický recept 
vystavit. Za nevystavení elektronického 
receptu je neskutečně vysoká pokuta. 

Jiní praktičtí lékaři sice mají počítač, 
ale jako lepší psací stroj, někdy i s ne-
oficiálním software. S takovým zaříze-
ním také nepůjde vystavit elektronický 
recept. Bude potřeba nové, rychlé počí-
tače, s aktuálním oficiálním software, 
průběžně obnovovaným, s rychlým 
připojením na internet a s kvalitním 
antivirovým zabezpečením. To poleze 
do peněz a taky to bude vyžadovat ně-
jaké počítačové dovednosti. Pro starší 
praktické lékaře to může být nepřeko-
natelný problém. A jen se nějak srovnají 
s elektronickým receptem, čeká je EET.
Dá se předpokládat, že poměrně vysoký 
počet soukromých starších praktických 
lékařů už tohle nebude chtít absolvovat, 
ale ještě by rádi léčili. A to jsou právě ty 
volné pracovní síly, které by pobytová 
zařízení mohla zaměstnat a vyřešit tak 
svoje problémy. Kdo si nesežene svého 
praktického lékaře jako zaměstnance 
na začátku příštího roku, tak už vel-
mi pravděpodobně nikdy. Protože kdo 
zvládne elektronický recept, EET a elek-
tronickou neschopenku, tak už zůstane 
soukromníkem. Tedy lépe řečeno pseu-
dosoukromníkem, přesněji zaměst-
nancem zdravotní pojišťovny v jediné 
oficiálně podporované variantě Švarc 
systému, který je u nás jinak zakázán. 

MUDr. Petr Bouzek
předseda Společnosti lékařů  

a zdravotníků v sociálních službách 
ČSL JEP

dil zavedení elektronického receptu, 
ponese i následky. Ale jak je u nás již 
léta zvykem, zřejmě neponese. Jen to 
odskáčou pacienti a lékaři.
Kromě toho, pořád ještě není vypraco-
váno, jak to bude s psaním receptu při 
výpadku internetového spojení a jak 
v návštěvní službě. Myslím si, že je nej-
vyšší čas. Ale zatím nikde nic. 

Podstatnou otázkou je i to, zda 
lékař bude moci při návštěvách 
svých pacientů v pobytových zaří-
zeních, kde má většinou jen provi-
zorní ordinaci, vystavovat recep-
ty v listinné podobě. Citujeme ze 
stanoviska ministerstva zdravot-
nictví:

…I když možnost vystavení lékařské-
ho předpisu v listinné podobě není / 
nebude v období po 1. 1. 2018 zcela 
vyloučena, nelze v tuto chvíli předjí-
mat výsledek legislativního procesu 
ve věci konkrétního obsahu „prová-
děcího předpisu“, a to v souvislosti se 
situací, kterou máte na mysli (lékař 

– předepisující léčivé přípravky senio-
rům při návštěvní službě v domovech 
seniorů) pokud by nemohl vystavovat 
lékařský předpis v listinné podobě.   
Z širšího pohledu mohu k dané pro-
blematice dodat, že elektronický re-
cept, resp. elektronická preskripce, 
je jedním z prioritních specifických 
cílů schválené Národní strategie elek-
tronického zdravotnictví v rámci sys-
tému eGovernmentu. Strategie byla 
dlouhodobě konzultována odbornou 
i laickou veřejností s tím, že se jedná 
o dlouhodobý otevřený proces. V sou-
vislosti s přípravou nového informač-
ního systému eRecept byla při minis-
terstvu zdravotnictví zřízena Pracovní 
skupina pro elektronickou preskripci, 
ve které byli zastoupeni zástupci Čes-
ké lékařské komory, České lékárnické 
komory, České lékařské společnosti 
JEP, zdravotních pojišťoven a dalších 
odborných skupin, a která pracovala 
celý rok 2016. Jejím cílem bylo zejmé-
na specifikovat požadavky na funkční 
vlastnosti plnohodnotného elektro-
nického receptu.

Dodávám, že na straně lékařské 
veřejnosti je možné registrovat 
zejména obavy z technické nároč-
nosti, např. otázky, jak postupovat 
v případě technických nedostatků 
při poskytování zdravotních služeb 
v terénu. Ráda bych uvedla, že mini-
sterstvo zdravotnictví si je vědomo 
možných komplikací a přechodných 
negativních dopadů na lékaře a far-
maceuty při zavádění elektroniza-
ce zdravotnictví. Jedná se zejména 
o nutnost změny některých pracov-
ních návyků, nutnost používat výpo-
četní techniku v situacích, kdy tato 
dosud nebyla vždy používána, což 
jsou průvodní jevy prakticky každé 
změny v informačním věku a nevy-
hnou se ani zdravotnictví. Domní-
vám se, že vydáním prováděcího 
právního předpisu, který bude spe-
cifikovat situace, kdy bude vždy pří-
pustné vystavení lékařského předpi-
su v listinné podobě, bude převážná 
většina pochybností rozptýlena…  

(red.)
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FYZIOTERAPIE JE POTŘEBNÁ, 
ALE PRO NĚKOHO NEDOSTUPNÁ
Je neoddiskutovatelným a nepopira-
telným faktem, že stav klientů domo-
vů seniorů se v poslední době výrazně 
zhoršuje, takže rozdíl mezi pacienty 
zdravotnického zařízení jako je tře-
ba Léčebna dlouhodobě nemocných 
a klienty pobytových zařízení soci-
ální péče je minimální. V čem však 
vidím veliký rozdíl, je v dostupnosti 
odborné zdravotní péče. Máme zde 
v naší zemi dvě skupiny pacientů té-
měř stejně nemocných, ale s rozdíl-
nou kvalitou zdravotní í péče, ačkoliv 
si na ni platili zcela stejně. Pacienta 
LDN vidí lékař denně při vizitě. Stejně 
nemocného pacienta v domově seni-
orů navštěvuje praktický lékař dale-
ko méně. Součástí komplexní léčby 
v LDN je i odborná fyzioterapeutic-
ká péče, kterou zdravotní pojišťovny 
proplácejí. Stejně nemocným pacien-
tům v domovech seniorů ji proplácet 
odmítají. 
Zdravotní pojišťovny proplácejí pou-
ze rehabilitační ošetřovatelství. To 
jsou činnosti, které provádějí všeo-
becné sestry. Jedná se o polohování, 
posazování, dechová cvičení, nekom-
plikovanou vertikalizaci, nácvik sebe-
obsluhy apod.  Jenže není vůbec žád-
nou výjimkou, že se vám z nemocnice 
vrátí klient po operaci krčku femuru, 
je ležící, řádně nerozcvičený a v pro-
pouštěcí zprávě stojí: pokračovat 
v LTV podle zavedeného schématu, 

vertikalizace ve vysokém chodítku, 
poté podpažní berle, snaha o odleh-
čení LDK, ale třetinová zátěž možná, 
cvičit kyčel, posílit stehno atd.
Je toto činnost pro všeobecnou se-
stru v rámci rehabilitačního ošetřo-
vatelství? Dovolím si o tom pochy-
bovat. To je práce pro odborníka 
– fyzioterapeuta. 
 
Takže co teď? Můžeme stav věcí ně-
jak napravit? Co bohužel nemůžeme 
udělat, je zásadní změna současné-
ho nevyhovujícího systému zdravot-
ních pojišťoven. 
Je to stát, který rozhodnul o povin-
ném zdravotním pojištění. Je to stát, 
který má zodpovědnost za řádné 
poskytování zdravotnických služeb 
svému obyvatelstvu. K tomu si zřídil 
zdravotní pojišťovny, které měly být 
servisními organizacemi k zajištění 
řádného financování zdravotní péče. 
Bohužel se však tyto organizace sta-
ly příliš samostatnými, něco jako 
malé státy ve státě, a chovají se jako 
čistě finanční organizace. Zdravot-
ním pojišťovnám nezáleží na zdra-
votním stavu jejich pojištěnců, je 
zajímají účetní výsledky. Má dáti, dal. 
Zisk či ztráta. Je to nakonec pocho-
pitelné. Když zdravotní pojišťovny 
šetří na léčbě, tak mají lepší finanč-
ní výsledky a jejich ředitelé větší od-
měny. Fakt, že je nějaká léčba díky 

podfinancování špatná, je nezajímá, 
protože pro ně neexistuje žádná ne-
gativní zpětná vazba. Na druhé stra-
ně, když zdravotní pojišťovna platí 
řádně kvalitní léčbu, tak z toho nic 
nemá, jen finanční ztrátu. Proto je 
současný systém zdravotního po-
jištění, kdy stát zcela předal starost 
o stav zdravotnictví zdravotním po-
jišťovnám, špatný. Bohužel však již 
nezměnitelný. Žádný poslanec či se-
nátor to nechce měnit. Hlavně ti, co 
jsou ve správních radách pojišťoven. 
 
Co můžeme dělat? Obracet se na zdra-
votní pojišťovny s prosbou o proplá-
cení odborné rehabilitační péče asi 
nemá příliš smysl. Vozit zesláblé se-
niory sanitními vozy na rehabilitač-
ní pracoviště, kde pak budou někde 
na chodbě čekat promrzlí dvě hodiny, 
než pro ně přijede sanitka, není dob-
rý způsob. Umisťování do speciálních 
rehabilitačních pracovišť je při stavu 
našeho zdravotnictví hodně teoretic-
ká záležitost. Poskytování odborné 
fyziatrické péče cestou agentur do-
mácí péče není podle mých zkuše-
ností příliš kvalitní a všude dostupné. 
Víte někdo, co s tím?  

 MUDr. P. Bouzek, 
předseda Společnosti lékařů  

a zdravotníků v sociálních službách 
ČLS JEP

PROČ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ODBORNOU 
REHABILITAČNÍ PÉČI NEPROPLÁCEJÍ?
Zdravotní pojišťovny odmítají platit od-
bornou rehabilitační péči v domovech 
seniorů a bohužel ji platit nemusí. Tak 
to naši zákonodárci vymysleli. Přitom 
byla doba, kdy na proplacení odborné 
rehabilitační péče byl nárok. 

Zákon č. 109/2006 Sb., v souvislosti se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách provedl i novelizaci zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění. Tato novela zavedla do zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění 
nově § 17a, který umožňoval poskyto-
vání „ošetřovatelské a rehabilitační 
péče v pobytových zařízeních sociál-
ních služeb“. Účinnost byla od 1.1.2007.

Paragraf 17a
„Za účelem zajištění věcného plnění 
při poskytování ošetřovatelské a reha-
bilitační zdravotní péče pojištěncům 
umístěným v zařízeních sociálních 
služeb s pobytovými službami uzaví-

rají Všeobecná zdravotní pojišťovna 
České republiky a ostatní zdravotní 
pojišťovny zřízené podle zvláštního zá-
kona zvláštní smlouvy s těmito posky-
tovateli sociálních služeb. Příslušná 
zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu 
uzavře, pokud o to zařízení sociálních 
služeb požádá a současně prokáže, že 
ošetřovatelská a rehabilitační zdravot-
ní péče bude poskytována zdravotnic-
kými pracovníky zařízeních sociálních 
služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu 
zdravotnického povolání podle zvlášt-
ních právních předpisů.“

Dále pak zák. č. 109/2006 Sb., dopl-
nil v § 22 nové písm. e) tohoto znění:
„e) ošetřovatelská a rehabilitační péče 
poskytovaná na základě ordinace 
ošetřujícího lékaře pojištěncům umís-
těným v zařízeních sociálních služeb 
odborně způsobilými zaměstnanci 
těchto zařízení, pokud k tomu zaří-
zení uzavřou zvláštní smlouvu s pří-

slušnou zdravotní pojišťovnou podle 
§ 17a“.

Zák. č. 369/2011 Sb., který změnil zákon 
o veřejném zdravotním pojištění a další 
předpisy, pak zase slova „rehabilitační“ 
z textu vypustil. Tato novela nabyla účin-
nosti od 1. 4. 2012 současně se zákonem 
o zdravotních službách. Ostatně dle dů-
vodové zprávy se jednalo jen o termino-
logickou úpravu, neboť zákon o zdravot-
ních službách spojení „ošetřovatelská 
a rehabilitační péče“ nezná. Toto řešení 
bylo velmi elegantní a v podstatě se pro-
ti němu nedalo z hledisek legislativně 
technických nic namítat.
 
Dnes tedy zdravotní pojišťovny nemusí 
proplácet odbornou rehabilitační péči 
v pobytových zařízeních sociálních slu-
žeb. Je třeba zákony změnit tak, aby 
ji proplácet mohly, a pak už to bude 
na dalších jednáních. 

JUDr. Petr Haluza



 

Některé bouře by přitom přicházet 
nemusely. Stačilo by si jasně pojme-
novat pravidla a dodržovat je. V na-
šem Domově se nám po takových 
pravidlech v poslední době nejvíce 
stýská v oblasti doprovodu klientů 
k lékařům, respektive přítomnosti 
personálu Domova v sanitních vo-
zech rychlé záchranné služby (RZS). 

PŘÍBĚH PRVNÍ:

V čase nemocí a dovolených je počet 
personálu přímé péče vždy na hra-
ně, a to potom člověk rád požádá 
kolegu z provozního týmu, aby se 
stal na několik hodin doprovodným 
asistentem. Kolega plní svou funk-
ci kvalitně a vše fyzicky i psychicky 
dobře zvládá… Až do chvíle, než se 
ho chirurg zeptá na něco tak odbor-
ného, že není schopen reagovat. Ko-
lega dostane několik nelichotivých 
přívlastků (v našem případě insufi-
cientní) a odjíždí rozladěn, protože 
žije v domnění, že organizaci a kli-
entům vyšel vstříc. Otázkou je, 
kde a jak je stanoveno, kdo nese 
za doprovod klienta odpověd-
nost a kdo má tuto službu zajišťo-
vat, případně hradit. Kde začínají 
a končí povinnosti poskytovatele 
služby a kde sanitní služby a za-
městnanců ordinací?

PŘÍBĚH DRUHÝ:

Dům s bezmála třiceti klienty s men-
tálním postižením je při noční služ-

bě „jištěn“ jedním zaměstnancem. 
Úraz zapříčiní potřebu přivolání 
rychlé záchranné služby. Lékař, kte-
rý přijíždí, aby případ vyšetřil a vyře-
šil, vyžaduje přítomnost člena per-
sonálu v sanitním voze a nezajímají 
ho následky, které tím může přivodit 
ostatním klientům. Domov jde do ri-
zika a zmíněný člen personálu poté 
bez nároku zajištění cesty zpět kon-
čí ve čtyři ráno v nemocniční čekár-
ně. Pokládáme si podobnou otázku:  
Které směrnice, vyhlášky, od-
stavce zákona upravují takovou 
situaci? Kdo má právo a jaké? Pro 
koho tato práva platí, když jeden 
den stejná služba nepřijme mezi 
svou posádku dceru matky při 
její mozkové příhodě a druhý den 
vyžaduje to, co vyžaduje? 

PŘÍBĚH TŘETÍ:

Klient, který je hospitalizován v Li-
berecké nemocnici vzdálené 50 km 
od Domova, v němž žije, je ve stabi-
lizovaném stavu, který jej opravňuje 
k propuštění do domácího prostředí. 
Je sobota a provozní personál včet-
ně řidičů má pracovní volno. Lékař 
razantně upozorňuje zástupce za-
řízení sociálních služeb, že je jejich 
povinností si pro klienta přijet a do-
provodit ho. Vedení reaguje negativ-
ně a mimo jiné popisuje schopnosti 
klienta a fakt, že je při svém lehkém 
mentálním postižení schopen se 
v doprovodu řidiče sanitky dopravit 
samostatně, což je také v souladu 

s posláním organizace – vedení k co 
nejvyšší míře samostatnosti. Lékař 
tento návrh vyloučí. Blesky a hromy 
mají nebe pro sebe…
Kolik takových případů vám rezonu-
je s tím, co znáte z vlastní praxe? Kde 
jsou povinnosti poskytovatelů 
služeb, kde ty opatrovníků (často 
extrémně vzdálených) a kde zdra-
votnických zařízení nebo služeb 
pro sanitní transport? 

Zeptáte-li se zkušeného lékaře RZS 
(udělal jsem to před dvěma dny), co 
tyto kroky upravuje, odpoví vám, 
že se to pokusí zjistit. Neví. Nevíme 
ani my. Dotážeme-li se pojišťoven, 
přijde vtipný třístránkový elaborát 
psaný mistrným politicko-alibistic-
kým jazykem, jehož obsahem nebo 
výstupem je čistá nula.
V průběhu podzimu – 24. října – svo-
láváme proto s Mgr. Petrem Hanušem 
kulatý stůl, jehož cílem bude vyslat 
jasnou zprávu s návrhy směřujícími 
na místa, která mají možnost situaci 
ovlivnit a co je hlavní, definovat jas-
ná pravidla. Těmi se potom budeme 
poctivě řídit. 

Čisté nebe bez mraků a blesků všem 
lidem dobré vůle.

Bc. Jakub Horák ve spolupráci  
s PhDr. Janou Kollmannovou 

DOZP Kytlice

K tématu vyšel článek Doprovod k lékaři 
v čísle 2/2017, str. 20–21. Poznámka redakce. 
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DOPROVOD 
KLIENTA 
V PRAXI
Mezi sociálním a zdravotnickým světem občas létají blesky.  
Jednou se týkají rozdílu platů, jindy odlišných pohledů 
na svobodu volby klienta, někdy zase důrazu, který je kladen 
na etiku. Sociálno se místy cítí ukřivděné a společensky  
nedoceněné. Ptá se, proč se standardy služeb poskytovaných 
v nemocničních zařízeních svou detailností, náročností  
a propracovaností nerovnají těm, se kterými se setkáváme 
v sociální sféře. Ptá se, proč si klient proměněný na několik 
dní v pacienta rázem nemůže diktovat, kterou dietu přijme 
a kterou nikoli… Otázek je spousta a všechny tuto potenciální  
rodinu (protože zdravotnictví a sociální služby jsou něco jako 
bratr a sestra) tak trochu rozdělují. 
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PROJEKT BEZPEČNÉ A ÚČELNÉ  
FARMAKOTERAPIE V DOMOVECH 
PRO SENIORY
Upozornit na úskalí lékové politiky a farmakoterapie v běžné praxi – to je úko-
lem Ústavu lékového průvodce. Chce zprostředkovat informace jak pacientům, 
tak také odborné veřejnosti. 

„Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými 
podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme 
předání témat příslušným institucím a společně bude-
me hledat a navrhovat řešení,“ upřesňuje PhDr. Ivana 
Plechatá, ředitelka ústavu, a pokračuje „Momentálně 
realizujeme jak projekty s pacientskými organizacemi, 
týkající se zvyšování povědomí o konkrétní nemoci, 
diagnostice a možnostech léčby, či obecně prostřednic-
tvím seminářů zvyšujeme tzv. lékovou gramotnost pa-
cientů, ale nabízíme také služby lékařům např. ve formě 
multioborových pracovních skupin či farmakoterapeu-
tických konzultací.“

„VLAJKOVÁ LOĎ“ ÚSTAVU  
– PROJEKT FARMAKOTERAPIE  
V DOMOVECH PRO SENIORY 

Lidé žijící v domovech pro seniory jsou zranitelnou skupi-
nou pacientů z mnoha důvodů. Tím nejzásadnějším je je-
jich zdravotní stav – polymorbidita, stejně tak jako častá 
porucha kognitivních funkcí, problémy s pohybem a se-
beobsluhou, mnohdy plná závislost na ošetřovatelském 
personálu. Zdravotní péči zajišťují v těchto sociálních za-
řízeních primárně (a mnohdy fakticky i výlučně) praktičtí 
lékaři, kteří mají seniora umístěného v DS většinou 
„na kapitaci“, méně často je praktický lékař v zařízení 
„na smlouvu“. Obtížné je zajistit pravidelnou, kontinu-
ální a koordinovanou péči odborných lékařů (psychi-
atr, kardiolog, urolog, internista, diabetolog apod.). 
Konzilium se v DS realizuje velmi zřídka (nejčastěji 
dochází psychiatr), převážet nepohyblivého seniora 
na vyšetření je technicky velmi obtížné, a návštěvy 
specialisty se tak redukují na minimum. Lze tedy kon-
statovat, že praktik, často sám těžko dostupný, plně 
vytížený „vlastními“ pacienty a stále vzrůstající admi-
nistrativou, nahrazuje práci odborného lékaře. 
Jak ukazují zahraniční i české studie a analýzy, křeh-
ký senior je velmi zranitelný také z hlediska užívání 
léků. V případě léků jde o to, aby farmakoterapie byla 
účinná, racionální a bezpečná, aby nedocházelo k po-
lypragmázii, zbytečnému užívání léků negativně ovliv-
ňujících kognitivní funkce (včetně rozvoje demence), 
léků ovlivňujících mobilitu, inkontinenci, insomnii apod. 
Na druhé straně je nutné dbát na to, aby nechyběla léčiva 
s jasně prokázaným pozitivním vlivem na vývoj jejich ne-
moci či délku přežití. V těchto ohledech je nezbytné pra-
videlně aktualizovat farmakologickou anamnézu a to 
nejen stran účinnosti, ale také v kontextu rizik nežádou-
cích polékových reakcí a trvajících indikací.
Ústav lékového průvodce se rozhodl zmapovat aktuální 
situaci farmakoterapie v domovech pro seniory a nabízí 
konzultace zkušeného týmu klinických farmaceutů Ne-
mocnice Na Homolce jak vedením sociálních zařízení, 
tak také pochopitelně praktickým lékařům, kteří v těch-
to zařízeních poskytují zdravotní služby. 
Projekt je realizován v úzké spolupráci se Státním ústa-
vem pro kontrolu léčiv. Audit realizuje tým zkušených 
klinických farmaceutů NNH pod vedením PharmDr. Mi-

lady Halačové, Ph.D. Odborným garantem je internista 
- geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach, člen vědecké rady Ústavu 
lékového průvodce. Projekt má podporu Společnosti vše-
obecného lékařství.
Cílem Lékového průvodce je obrátit pozornost jednak 
na samotnou farmakoterapii, tedy její odbornou medi-
cínskou – farmakologickou a klinickou – stránku a záro-
veň na systémový rámec, ve kterém jsou léky v DS přede-
pisovány. Těsnější spolupráce s praktickými lékaři, kteří 
docházejí do domovů, naslouchání jejich zkušenostem 
a problémům, pomůže k získání argumentů a dat pro 
možnou změnu. 
Od roku 2015 provedl ústav rozbory farmakoterapie v je-
denácti zařízení sociálních služeb. V letošním roce plá-
nuje ústav pomoci v pěti sociálních zařízeních, která se 
do projektu přihlásila a konzultovat dokumentaci u více 
než 400 klientů. 

NEJČASTĚJŠÍ NÁLEZY

Ze strany Lékového průvodce v žádném případě nikdy 
nešlo a nejde o snahu kritizovat dosavadní preskripci, 
ale o pomoc s nastavením účelné a bezpečné farmakote-
rapie u pacientů a poukázat na problematický systémo-

vý rámec, ve kterém nyní probíhá poskytování zdravotní 
péče v sociálních zařízeních.
Dlouhodobým záměrem ústavu je vytvořit dispenzární 
konzultační systém, který bude v určitých intervalech 
hodnotit efekt již vydaných farmaceutických doporučení 
a zároveň umožní ad hoc konzultace mezi lékařem (popř. 
také ošetřovatelským personálem domova) a klinickým 
farmaceutem. Model by fungoval prostřednictvím kon-
zultací v rámci multidisciplinárních týmů (nejčastěji lé-
kař, klinický farmaceut, ošetřovatelský personál). Ústav 
chce také výhledově ve spolupráci s odbornými společ-
nostmi pomoci vytvořit kritéria účelné farmakoterapie 
v prostředí sociálních zařízení a výhledově se pokusit 
o vytvoření systému „akreditací“ ve formě „Zařízení bez-
pečné a účelné farmakoterapie“. 

PhDr. Ivana Plechatá

počet navštívených zařízení 5
celkový počet klientů 357
průměrný věk klienta 83
celkový počet farmakoterapeutických doporučení 788
průměrný počet doporučení/pacienta 2.2
celkový počet revidovaných léků 2832
průměrný počet léků/pacienta 8.2 

Projekt „SENIOR“-výsledky 2016

všechna zařízení byla spolupracující, do projektu vstoupila dobrovolně a anonymně, různá dostupnost lékaře, 
limity pro výstupy: špatně vedená dokumentace, případně nepřítomnost lékaře 
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Prohlídky? 

Při tvorbě jsme zúročili naše desetileté zkušenosti plus vaše poznatky 
z praxe. Na světě je moderní a jednoduchý pomocník na zpracování 

veškeré agendy o zaměstnancích v sociálních službách. 

Vše o Zaměstnancích

To vse pohodlne zvládnete
s novým souborem nástroju

°

Zamestnanci

Velký tým 
lidí? 

Různé pozice?

Různé pracovní 
úvazky?

Legislativa? 

Hodnocení?

Vzdělávání? Docházka
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STO ZVÍŘAT 
S RYTMY

Když jsme vyjížděli z Ostravy, počasí nevěstilo nic dobrého. Čím víc jsme se vzdalovali městu a 
blížili se k cíli naší cesty – Hradci nad Moravicí, mračna na obloze byla tmavší a hustší. Zato at-
mosféra v našem autobusu byla (navzdory počasí) optimistická a plná očekávání. Náš hudební 
soubor Rytmy se měl totiž poprvé setkat ´tváří v tvář´ se svými patrony v rámci projektu Pomá-
háme fotografiemi – členy hudební skupiny Sto zvířat. V květnu se to nepovedlo u nás v Ostravě, 
kde měla kapela hostovat na studentském majálesu a kvůli nevyzpytatelné „D1“ bohužel nestihla 
dorazit na naše setkání… Srpnový pop-rockový festival Hrady.cz v Hradci nad Moravicí tak zůstal 
naší pojistkou. Vlastně to pro nás byla první a poslední příležitost osobního setkání s kapelou 
před společným vystoupením v Praze 3. října letošního roku. 

„Tak, děcka, zpíváme!“, snažila se 
udržet optimistickou náladu ener-
gií nabitá Vlaďka, když první kapky 
deště začaly dopadat na čelní sklo 
autobusu dávno před tím, než se 
před námi vynořila silueta Červené-
ho a Bílého zámku Hradce nad Mora-
vicí. Z jejího mobilu se line melodie 
oblíbeného hitu skupiny Sto zvířat: 
„…Alice se dala na pití, BUM! V báru 
člověk pozná, jak to je, BUM! Různý 
lidi, různý nápoje… BUM!“. Vlaďka 
udává rytmus pomyslného bubno-
vání, aby děvčatům a klukům připo-
mněla písničku, kterou už pěkných 
pár týdnů s Rytmy zkoušejí, aby si ji 
v říjnu zahráli s kapelou Sto zvířat. 
„A nemůžeme si raději zazpívat Vá-
noce, Vánoce přicházejí?“, táže se 
bezelstně Jirka, pro něhož je v téhle 
chvíli písnička o chlapech prevítech 
a zhrzené lásce tak trochu ´mimo 
mísu .́.. 

Konečně dojíždíme do nádherné-
ho údolí v podzámčí Hradce nad 
Moravicí, zaplněného stovkami aut. 
Zaparkujeme náš modrý autobus, 
vytahujeme pláštěnky, deštníky 
a vydáváme se k festivalovému are-
álu, umístěnému v bezprostřední 
blízkosti Resortu Belaria. U vstupu 
už na nás čeká pan Lukáš Ondrá-
ček z organizačního týmu projektu 
Pomáháme fotografiemi. K naší vel-
ké radosti zajistil pro všechny nejen 
volný vstup do festivalového areálu, 
ale také přístup do jeho zákulisí, kde 
se konečně máme setkat se členy 
kapely Sto zvířat. Před námi tisíce 
lidí, nadšeně aplaudující slovenské 
skupině No Name, hrající na jed-
nom ze dvou pódií. Jen co skončí, 
bude vedlejší stage na hodinu patřit 
´našim´ Sto zvířatům. Všichni už se 
strašně těšíme a jsme zvědaví. Ne-
jen na členy kapely, ale i na jejich 
živou muziku.

„Honem, honem!“, pohání nás 
po chvíli pan Ondráček, který pro-
lomil přísnou ochranku v části 
areálu vyhrazené pouze pro účin-
kující. Na zápěstí dostáváme další 
´náramek´ opravňující nás ke vstu-
pu do této přísně střežené zóny. 
Přicházejí členové kapely i se zpě-
vačkou Janou Jelínkovou a radost-
ně se s námi vítají. Tak to jsou oni! 
Fakt, sympaťáci, říkáme si v duchu. 
Tiskneme si ve spěchu ruce, proto-
že za chvilku už budou muset muzi-
kanti na scénu. Deštníky pryč, teď 
přijde velké fotografování s našimi 
novými kamarády! Déšť se mění 
v drobné mrholení a my věříme, že 
až se do toho kapela ópře ,́ počasí 
se umoudří. Tak, ještě pár společ-
ných fotek a honem před stage, aby-
chom obsadili co nejlepší místa, než 
kapela nastoupí. 

Bylo zvláštní, že jakmile se ozva-
ly první tóny kapely Sto zvířat, už 
nám bylo jedno, jestli prší nebo sví-
tí slunce. Atmosféra koncertu byla 
tak úžasná, že jsme křičeli a máva-
li do taktu jednotlivých písniček, 

skandovali a tleskali. Některým pak 
už ani nestačilo pohybovat se v ryt-
mu, museli tančit. Nádhera! Hodino-
vý koncert utekl jako voda a nám se 
vůbec nechtělo loučit. Za pár minut 
měla přijít na řadu Lucka Bílá s ka-
pelou Arakain, v dalším programu 
vystupovali i Richard Müller, Tomáš 
Klus, skupina Wohnout… Chtělo by 
se zůstat a ještě chvíli vychutnávat 
báječnou atmosféru, poslouchat 
muziku a nasávat vůni grilovaných 
dobrot, i když ceny se v některých 
stáncích s občerstvením blížily krá-
deži za bílého dne… 

Jenže byl čas na návrat domů. A tak 
se loučíme s panem Ondráčkem 
a děkujeme za nevšední zážitek, 
na který budeme ještě dlouho vzpo-
mínat. Však kdo ví, co nás čeká 
v pražské Zoo, kde 3. října letošní 
ročník projektu Pomáháme fotogra-
fiemi, vrcholí. Už se všichni moc tě-
šíme nejen na další setkání se skupi-
nou Sto zvířat, ale i na nové přátele 
a nové zážitky.       

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ



 

Aktuality z projektu  
„Pomáháme fotografiemi“

Léto je za námi, a my pokračujeme 
s projektem dále, naši patroni se ak-
tivně zapojují do příprav a realizace 
našeho festivalu Odpoledne na po-
hodu, který se uskuteční letos 3. října 
v pražské ZOO. Je to náš i váš festival, 
otevíráme nadšení, umění a radost 
našich kamarádů s mentálním po-
stižením široké veřejnosti, která si 
zároveň bude moci prohlédnout i vý-
robky z dílen jednotlivých organiza-
cí, vyzkoušet práci v těchto dílnách 
během workshopů, anebo jako první 
navštívit výstavu fotografií ze života 
lidí s mentálním postižením, jež se 
od letošního října rozběhne do všech 
regionů.  
A tak na festivalu zažijeme společně 
nastudovaná divadelní představení 
pod dohledem herečky Mileny Stein-
masslové nebo společné hudební vy-
stoupení s kapelou Sto zvířat. Bude 
se malovat s Ivou Hüttnerovou či va-
řit káva s nejlepším baristou ČR, Ada-
mem Neubauerem.  Patronkou řeme-
slných a jiných dílen je paní Dana 
Drábová, která se zapojí do worksho-
pů. A stranou nezůstanou ani foto-
grafové Robert Vano a Lenka Ha-
tašová. Bude to prostě odpoledne 
na pohodu!!
Putovní výstava, o níž se zmiňuji výše, 
se od října skutečně vydá do různých 
regionů, kde bude k vidění na velmi 
čestných a krásných místech. Už se 
na to moc těšíme. Zatím nebudeme 

prozrazovat, kde všude ji uvidíme, 
ale jisté je, že to bude ve všech kra-
jích této země. 
Projekt si získává s postupem času 
stále více fanoušků a začínají se 
hlásit i další organizace pečující 
o mentálně postižené lidi do nové-
ho ročníku, což je pro nás odměnou. 
Posláním našeho projektu není vzbu-
zovat ve veřejnosti soucit s těmito 
lidmi, ale otevřít veřejnosti jejich ba-
revný svět a umožnit jí přispět k roz-
šiřování tohoto světa o další rozměry. 

V loňském roce jsme 
si na prvním roční-
ku tohoto projektu 
ověřili, že na foto-
grafie z volnočaso-
vých aktivit nebo 
z běžného života 
lidí s mentálním po-
stižením veřejnost 
velmi silně reaguje 
a má zájem o jejich 
život. Chce jim po-
moci. Nechceme se 
omezit v rámci na-
šeho projektu pouze 
na pomoc mentálně 
postiženým formou 
finančního příspěv-
ku na podporu jejich 
aktivit, ale chceme 
vyslyšet přání jed-

notlivých organizací a umožnit lidem 
s mentálním postižením netradiční 
prožitky, jako jsou setkání s patrony 
z řad známých osobností, společné 
aktivity s těmito patrony (nastudo-
vání divadelních her, společné ma-
lování, společné koncerty, fotografo-
vání, společná obsluha v kavárnách, 
apod.), jejich prezentaci na veřej-
nosti (letos tedy festival Odpoledne 
na pohodu v ZOO Praha 3. 10. 2017), 
vytvoření komunitního webu pro ko-
munikaci s veřejností (www.fotogra-
fiemiproradost.cz), prezentace jejich 
fotografií na putovní výstavě po celé 
České republice a samozřejmě také 
plnění jejich mnohdy skromných přá-
ní díky finanční sbírce.
Možnost pomoci splnit těmto lidem 
konkrétní přání bude mít také každý 
z řad veřejnosti nebo i firem, neboť 
celá akce bude podpořena dražbou 
osobních darů jednotlivých patro-
nů. Mnohdy jde o přání velmi skrom-
ná či pro lidi bez hendikepu běžná, 
jako je např. potrava a veterinární 
péče o domácí mazlíčky nebo výlet 
k moři... Za každým přáním je však 
silný příběh a s těmi bychom vás rádi 
seznámili po festivalu. 

Text: MARTA KOPECKÁ
Fotografie: MICHAL KRÁL  
a GABRIELA SVOBODOVÁ

Během jara a léta jsme s patrony navštěvovali jednotlivé účastníky projektu Pomáháme fotogra-
fiemi a zažili společně úžasné chvíle. Musíme ocenit práci všech, kteří se o osoby s mentálním 
postižením v jednotlivých stacionářích, domovech či centrech sociálních služeb starají. Jsou to 
skutečně „srdcaři“ a především jejich práce je důvodem, proč je svět mentálně postižených sku-
tečně barevný a nikoliv černobílý a omezený, jak to možná stále ještě vnímá veřejnost. Že šlo 
o skutečně oboustranné obohacení, je bezesporu vidět z fotografií, které vznikly během jednotli-
vých návštěv a setkání. 
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Ve spolupráci s profesionálními 
umělci na těchto koncertech prezen-
tuje ostravský Čtyřlístek hudebně, ta-
nečně i pěvecky nadané lidi se zdra-
votním postižením, kteří žijí mezi 
námi, a to jak z řad svých vlastních 
klientů, tak hostů z Ostravy i jiných 
částí České republiky a z Polska. 
Vedle tradičně hostujících studentů 
speciálních tříd Lidové konzervatoře 
a Múzické školy v Ostravě nebo členů 
tanečního uskupení Bílá holubice, 
se v letošním roce můžeme mimo 
jiné těšit také na cenami ověnče-
ný taneční soubor Lucarino Dance 
z Centra sociální pomoci v Litomě-
řicích – mj. vítěze libereckého World 
Dance Championship 2016, pořáda-
ného World Artistic Dance Federati-

on - WADF. Již podruhé v historii kon-
certů Všechny barvy duhy bude jeho 
hostem také vynikající mladá polská 
zpěvačka Angela Wawrzyk, laureát-
ka prestižní polské pěvecké soutěže 
Zaczarowana Piosenka z roku 2015. 
A jak již bylo zmíněno v úvodu, role 
patrona účinkujících a zároveň účin-
kujícího hosta se letos ujal zpěvák 
Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy. 

K neopakovatelné atmosféře kon-
certního večera nepochybně i letos 
přispějí vtipní moderátoři Pavla Do-
stálová – členka hereckého souboru 
Komorní scény Aréna spolu s Jiřím 
Sedláčkem – členem činohry Ná-
rodního divadla moravskoslezského 
v Ostravě pod režijním vedením Ilji 

Racka, ředitele Slezského divadla 
v Opavě. 
Letošní jedenáctý ročník koncertu 
Všechny barvy duhy se uskuteční 
opět v Divadle Antonína Dvořáka 
v Ostravě 23. října v 18.00 hodin pod 
záštitou hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje, pana prof. Ing. Ivo Vondrá-
ka, CSc. s finanční podporou Morav-
skoslezského kraje a statutárního 
města Ostravy. Samozřejmě, zváni 
jsou všichni, kteří chtějí být při tom 
a třeba si také udělat výlet do Ostra-
vy a do nádherného prostředí histo-
rické budovy zdejšího Divadla Anto-
nína Dvořáka. 

Bohdana Rywiková
manažerka projektu  
Všechny barvy duhy

Michal Hrůza a jeho Kapela Hrůzy budou letos hlav-
ními hosty ostravského koncertního projektu Všech-
ny barvy duhy, který má v Ostravě jedenáctiletou 
tradici. Deset let trvá i jedinečná spolupráce organi-
zátora tohoto projektu, Čtyřlístku – centra pro oso-
by se zdravotním postižením Ostrava a Národního 
divadla moravskoslezského. Bez jeho podpory by 
bylo jen stěží možné realizovat tak náročný projekt, 
jaký koncert Všechny barvy duhy představuje. Vždyť 
každoročně v něm účinkuje více než stovka lidí se 
zdravotním postižením – mentálním i tělesným, což 
klade mimořádné nároky nejen na samotnou orga-
nizaci koncertu, ale také na možnosti účinkujících. 
Těm vychází divadlo maximálně vstříc nejen svými 
bezbariérovými prostory, ale i přístupem zaměst-
nanců. 

    VŠECHNY 
        BARVY
           DUHY
                  V OSTRAVĚ

Na snímcích: Angela Wawrzyk (Polsko),  
která je nejen vynikající zpěvačkou,  

ale také muzikantkou, a Michal Hrůza –  
hosté letošního koncertu Všechny barvy duhy



www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Mediální partneři

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Česká asociace streetwork  I  Jihočeský kraj

 Jihomoravský kraj  I  Karlovarský kraj  I  Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj  I  Liberecký kraj  I  Město Prachatice

Moravskoslezský kraj  I  Česká rada sociálních služeb

Olomoucký kraj  I  Pardubický kraj  I  Plzeňský kraj  I  Slezská diakonie 

Statutární město Brno  I  Statutární město Ostrava  I  Středočeský kraj  

Ústecký kraj  I  Unie zaměstnavatelských svazů ČR  I  Zlínský kraj

Partneři 
Týdne sociálních služeb ČR

2.–8. října 2017

TÝDEN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

     
  Jedeme v tom společně

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
 a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vyhlašují
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Mobilní zahrádky se ujaly
Každý rok se s uživateli našeho 
Domova pro seniory ve Vrbně pod 
Pradědem těšíme na jaro a léto, 
a na pěstování zeleniny, bylinek 
i okrasných květin. Starší generace 
v podstatě vyrůstala v přírodě a prá-
ce na zahrádce jim přinášela nejen 
obživu, ale také potěšení. S přibý-
vajícími léty nezřídka přichází také 
zdravotní problémy spojené s po-
hybovým aparátem. Krátce řečeno 
– zůstalo potěšení a radost z práce 
na zahrádce, jen samotná práce se 
stávala stále nedostupnější z důvo-
du snížené pohyblivosti, tedy - po-
stupující imobility… Proto již třetím 
rokem využíváme k zahradní terapii 
tzv. mobilní zahrádky, díky nimž se 
mohou naši klienti vrátit k tomu, co 
jim v životě přinášelo radost.
Mobilní zahrádky jsou konstruovány 
tak, že u nich lidé na vozíčku nebo 
židli mohou sedět jako za stolem 
a pilně pracovat na setí, sázení, ple-
tí či sklizni rostlin. Mobilní zahrádky 
tak plně odpovídají potřebám všech 
méně pohyblivých lidí.
Rostlinky vybíráme tak, aby u klien-
tů stimulovaly všechny smysly – ať 
už zrakové, hmatové, čichové nebo 
chuťové… Pěstujeme např. bylin-
ky – mátu, mateřídoušku, bazalku, 
oregano, tymián, levanduli, ale také 
pažitku, petrželku, libeček, různé 
druhy salátů, jahody a jiné. 

Kontakt s rostlinami pomáhá uživa-
telům aktivovat paměť, pozornost, 
myšlení, tvořivost, zlepšuje jemnou 
motoriku, svalovou sílu, povzbuzuje 
smysly a zvyšuje sebevědomí, od če-
hož se odvíjí mnoho dalších pozitiv-
ních změn v psychice člověka. Při 
pěstování zažívají klienti pocit úspě-
chu, když je například rostlina odmě-
ní novými listy, květy nebo plody.
Někteří klienti rostlinky „pouze“ pa-

sivně pozorují a někteří se aktivně 
zapojují do dění, spojeného s pěsto-
váním. Obě formy mají kladný úči-
nek - uklidňují mysl a snižují svalové 
napětí.
Jsme rádi, že Mobilní zahrádky pomá-
hají rozzářit oči všem, kteří si v nich 
tvoří svůj barevný a voňavý svět.

Sylva Bučková, 
DPS Vrbno pod Pradědem

Hejtman kraje ve Čtyřlístku
V novodobé historii Čtyřlístku – centra 
pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, to bylo poprvé, kdy mezi jeho 
klienty zavítal nejvyšší představitel 
kraje. Pan Ivo Vondrák je hejtmanem 
Moravskoslezského kraje od podzimu 
loňského roku a těší se značné oblibě 
veřejnosti. Není se čemu divit, když ví, 
jak důležité je umění naslouchat dru-
hým. Během jeho srpnové návštěvy 

ve Čtyřlístku se o tom mohli přesvěd-
čit také klienti a zaměstnanci této or-
ganizace. 
V doprovodu vedoucí odboru kance-
láře hejtmana kraje, paní Kláry Ja-
nouškové, se vzácný host seznámil 
s charakterem organizace, jejímž zři-
zovatelem je statutární město Ostra-
va, a živě se zajímal o všechno, co je 
spojeno s jejím chodem i transformač-

ními změnami, jimiž 
Čtyřlístek jako jeden 
z největších posky-
tovatelů sociálních 
služeb v kraji v sou-
časné době prochází. 
V doprovodu ředitele 
organizace Svatoplu-
ka Aniola pak zavítal 
mezi klienty Domova 
Barevný svět a Cent-
ra pracovní činnosti. 
V těchto sociálně-te-
rapeutických dílnách 
si také vlastnoručně 
vyzkoušel některé 
pracovní aktivity, jimž 
se tady klienti věnují 
a složil velkou poklo-
nu jejich dovednos-
tem. Pan hejtman si 

prohlédl i část Domova Barevný svět 
a vyslovil obdiv všem zaměstnancům, 
pečujícím o klienty. Svou návštěvu 
ve Čtyřlístku zakončil setkáním s kli-
entkami jednoho z chráněných bydle-
ní organizace v Bronzové ulici ve Slez-
ské Ostravě. 

(rw)
Foto: Radim Fryč a autorka



POZVÁNKA na konferenci 
„Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“ r. č. ČAS KK/304/2017

Je nám potěšením Vás pozvat na naši konferenci věnovanou standardům v rámci stravovacích služeb. Letos se 
uskuteční již 12. ročník, který Vám přinese jistě neméně zajímavá témata jako v předchozích letech. 

Konference je určena pro management stravovacích provozů zdravotnických zařízení, hotelů, domovů pro 
seniory, školních jídelen aj., ale také pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem. Česká asociace ses-
ter souhlasí s přiznáním 4 kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. Každý účastník dostane certifikační 

osvědčení o absolvování konference.

Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36 (kongresový sál)

Termín konání:  25. října 2017 od 9:30 (prezence od 9:00).
 Oficiální zahájení konference bude v 9:30 krátkým úvodem zástupců pořadatele.
 
Cena: 950 Kč/os. platbou předem na účet (750 Kč pro členy AHR ČR a AKC ČR)

Platba na účet musí být připsána do 23. 10. 2017. Číslo účtu: 197173510/0300, pro variabilní symbol si volejte na  
tel.: 261 220 540 (pí Hauková), abychom platbu bez problémů identifikovali. 

Budeme účtovat storno poplatek 30 % z ceny vstupného, pokud bude přihláška zrušena po 17. 10. 2017. 
Cena vstupného zahrnuje náklady na materiály, oběd a občerstvení.

Na konferenci je nutné se přihlásit. Přihlášky posílejte na adresu firmy HASAP Consulting, s.r.o.,  
Vranská 620/18, 142 00 Praha 4-Kamýk, nebo e-mailem na hasap@hasap.cz. 

Na setkání s Vámi se těší HASAP Consulting, s.r.o.  

PROGRAM
Programem provází Miloš Žáček

Úvodní slovo pořadatele 
(9:30–9:40)

1 Aktuální legislativa z pohledu MZe
 (9:45–10:30)
 Ing. Martin Štěpánek (Ministerstvo zemědělství, oddělení 

potravinového práva a kvality potravin)

2 Správná výrobní praxe – praktické příklady 
 (10:45–11:30)
 Ing. Zuzana Svojanovská (HASAP Consulting, s.r.o.)

3 Správná sanitace 
 (11:45–12:30)
 Pavel Solař (Ecolab Hygiene, s.r.o.)

PŘESTÁVKA – OBĚD od 12:30 

4 Kvalitativní požadavky na čerstvé ovoce a čerstvou  
zeleninu 

 (13:30–14:15)
 Monika Milisderferová (Abasto)

5 Firemní ,,Well-being,, jako zdroj  zdravého motivujícího 
prostředí mezi lidmi:  Jak vytvářet vstřícné postoje  
a komunikaci mezi zaměstnanci 

 (14:25–15:10)
 Dušan Sameliak (Krauthammer Czech Republic s.r.o.)

6 Slosování vyplněných anketních lístků o ceny  
 (15:25–16:10)

Změna programu vyhrazena.
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