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České lékárny s tradicí 25 let Již 47 LÉKÁREN ipc po ČR

DIVIZE ZÁSOBOVÁNÍ poskytuje komplexní 
zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem 

pro poskytovatele 
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB:

Individuální závoz léků
Nezaměňování preskribovaných léčiv

Unikátní automatizovaná objednávací platforma – objednávací 
program na webovém rozhraní 

Personalizace dodávek – rozdělení dle oddělení + rozdělení dle klientů
s účtenkou pro každého klienta (možno dodat i celkový soupis)

Etikety na krabičkách léčiv: 
jméno klienta, ročník, název produktu, exspirace, dávkování (E-recept)

Magistraliter příprava všech základních, ale i speciálních receptur
Odborné konzultace – lékový informační servis, minimalizování doplatků klienta
CYGNUS – lékárny sítě IPC mají kompatibilní systém s programem CYGNUS 

Možnost fakturace doplatků (měsíčně, bez nutnosti předchozích záloh) t faktura

Součástí komplexních služeb týkajících se 
zásobování je také zajištění specifi ckého 
sortimentu v oblasti zdravotnického 
materiálu. Jde o kompletní pokrytí potřeb 
sociálních a zdravotnických zařízení 
veškerým potřebným zdravotnickým 
materiálem:

›  inkontinenční pomůcky 
›  dezinfekce (dezinfekční řád, školení)
›  kompenzační pomůcky
›  terapie “vlhkého hojení ran“
›  stomické pomůcky
›  nutriční výživa

KONTAKT: Břetislav Hromek, 
tel.: 602 244 611, bretislav.hromek@ipcnet.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
NAŠIM KLIENTŮM

Léky nezaměňujeme, 
respektujeme nastavení medikace 

a dbáme tak na maximální efekt léčby, 
kterou nastavil ošetřující lékař.   
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Od samotného začátku zavedení příspěvku na péči 
seniorům a hendikepovaným osobám v roce 2007 
se ozývala kritika způsobu jeho vyplácení. Přesto se 

vyplácí – kromě snížení jeho výše v první kategorii z 2000 
na 800 korun v době ekonomické krize a jeho zvýšení všem  
o 10 % od srpna 2016 – v nezměněné podobě dodnes.
Co bylo předmětem oné kritiky? Smyslem tohoto opatření 
je pomoci potřebným se zajištěním základních životních 
potřeb osobní péčí tam, kde už si nemohou nebo neumějí 
pomoci sami. Zákon o sociálních službách předpokládal, že 
klienti sami vědí, jakým způsobem si tuto péči nejlépe za-
jistí. Mohou o péči požádat rodinné příslušníky, mohou si 
zajistit terénní sociální služby nebo mohou hledat řešení své 
osobní situace životem v poby-
tových zařízeních sociálních 
služeb.
Jaká je ale skutečnost? Stát na 
tento příspěvek vydá letos už 
přes dvacet šest miliard korun, 
nicméně neví, kolik z této as-
tronomické částky skutečně 
podpoří samotný účel, tedy po-
skytnutí osobní péče potřeb-
ným. Relativní jistotu může mít 
pouze u akreditovaných zaříze-
ní terénních a pobytových soci-
álních služeb, kde existují nástroje kontroly toho, zda jsou 
tyto služby vůbec poskytovány, a pokud, tak v jaké kvalitě.
Jen sami příjemci vědí, jak naložili s těmi příspěvky, které 
uplatnili neformálně. Nezbývá, než se jen dohadovat, kolik  
z nich skončí na dorovnání jejich často chatrných rozpočtů 
v nákladech na bydlení, energie či potraviny, nebo dokonce 
v kapsách nezdárných potomků.
Nyní přichází chvíle, kdy budou poslanci hlasovat o senát-
ním návrhu novely příslušného zákona. Bude-li schválena, 
zvýší příspěvek ve čtvrté nejvyšší kategorii o 6000 korun. 
Nebude to úžasná pomoc těm nejpotřebnějším? Byla by, 
kdyby byla určena všem. Nicméně senátoři navrhují, aby 
byla přiznána… pouze těm, kteří nejsou klienty pobytových 
zařízení sociálních služeb. Tedy právě těm, u kterých kro-
mě nich samotných nikdo, ani stát neví, kde ony prostřed-
ky nakonec přistanou. Senátor Michal Plaček, který tuto 
novelu navrhl, argumentuje tím, že toto opatření zabrání 
tomu „aby hendikepovaní skončili v ústavech“. Nesystémo-
vost a také zřejmá nespravedlnost tohoto návrhu – copak 
příjemci této dávky v pobytových zařízeních nepotřebují 
srovnatelně náročnou péči jako ti, kteří zůstávají doma? – je 
na první pohled zřejmá. Stejně tak jako diletantismus úvah 
pana senátora, dalších senátorů, kteří tento návrh podpořili, 
a následně i členů Výboru pro sociální politiku Poslanecké 
sněmovny, kteří tento návrh bohužel podpořili také. Cel-
ková kapacita pobytových zařízení se totiž ani zdaleka ne-
přibližuje reálné potřebě ani zájmu potenciálních klientů. 
Takže podvázáním financování těchto zařízení ze zvýšených 
příspěvků na péči o jejich klienty budou dále omezeny mož-
nosti svobodné volby příjemců dávek o podobě péče, která 
byla vůdčím argumentem pro přijetí onoho již zmíněného 
Zákona o sociálních službách.
I když jsem s mnohými názory a rozhodnutími „zimní králov-
ny“ na Ministerstvu práce a sociálních věci, bývalé ministry-
ně Jaroslavy Němcové, nesouhlasil, zde jí musím dát za prav-
du. „Co by se stalo, pokud bychom vyjmuli jednu část a navýšili 
příspěvek jen čtvrtému stupni? Tisíce lidí, kteří mají třetí stupeň, 
by okamžitě požádali o přehodnocení. Takže je to nekoncepč-
ní.“ Němcová také uvedla, že ohodnocení nejenom čtvrté-
ho, ale i třetího a druhého stupně je ve fázi příprav – možná  
i se zavedením poukázek, které by byly uplatnitelné jen na 
úhradu sociálních služeb.
Bude-li senátní návrh této novely poslanci schválen, nezbu-
de než si s povzdechem přiznat, jak aktuální je i dnes už tisí-
ce let staré latinské přísloví: Quod licet Iovi, non licet bovi. Co 
je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi…

MARTIN POTŮČEK

CO JE  
DOVOLENO  

JOVOVI, 
NEMÁ BÝT 

DOVOLENO 
VOLOVI!

Viktorie Dugranpere: 
Mou vášní  
je stará hudba

V minulém čísle byl rozhovor  
s vaší maminkou, spisovatelkou 
Terezou Brdečkovou. Vaším 
tatínkem je Jiří Dědeček, básník, 
písničkář a překladatel. Souvisí 
váš vztah k hudbě s tvorbou 
vašich rodičů?
Hudbě jsem se věnovala od útlého 
dětství a fakt, že pocházím z kul-
turního prostředí, mému zaměření 
jistě pomohl. Těžko však přesně 
říci, po kom bych měla mít talent a 
nasazení. Můj tatínek je především 
vynikající básník, textař a překlada-
tel, který se za hudebníka jistě ne-
považuje, ale myslím, že to on mě 
vlastně přivedl k šansonu. Máma je 
spisovatelka, ale už když jsem byla 
malá, učila mě poslouchat klasic-
kou hudbu, babička se mnou zase 
nadšeně zpívala dvojhlasně lido-
vé písně již od čtyř let. Kombinace 
toho všeho způsobila, že již jako 
malé dítě jsem dost přesně věděla, 
co budu chtít v životě dělat.

Co všechno obnáší studium oboru 
sbormistrovství chrámové hudby, 
který jste absolvovala? 
Bakalářské studium na Týnské škole 
mi vlastně ukázalo cestu k hlavní 
náplni mého hudebního života –  
k takzvané staré hudbě, čímž mám 

na mysli hudbu renesance, baroka 
a klasicismu. Seznámila jsem se tam 
s vynikajícími osobnostmi z tohoto 
oboru, které jsou mi dodnes inspi-
rací, poznala jsem mnohem detail-
něji hudbu těchto epoch a v rámci 
absolutoria jsem poprvé řídila pě-
vecký sbor. Zalíbilo se mi to nato-
lik, že sbormistrovstvím se dodnes 
dobře přiživuji (vedu amatérské 
pěvecké spolky Jeroným a Siloe), 
a hlavně mě to přivedlo k založení 
vlastního profesionálního souboru 
se zaměřením na starou hudbu.

Jedná se o vokálně instrumen-
tální soubor Victoria Ensemble. 
Můžete nám ho představit?
Je to velmi variabilní těleso, které  
v plném počtu zahrnuje dvanáct 
pěvců a doprovodné instrumenta-
listy, kterých je někdy až patnáct. Já 
v něm funguji jako sólová zpěvačka, 
ansámblová zpěvačka, umělecká 
ředitelka a dirigentka. Zároveň jsem 
vystudovala muzikologii, takže také 
bádám a objevuji pro soubor nejrůz-
nější díla z oblasti staré české hud-
by, která v průběhu staletí upadla 
v zapomnění. Věnujeme se však 
hudbě nejen české, ale také italské, 

Dokončení na str. 7
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Viktorie Dugranpere je pěvkyně, interpretka tzv. staré hudby, opery, ale současně taky 
šansonů, swingu a jazzu, která svoji vášeň dokázala beze zbytku proměnit v pracovní 
aktivity, které ji naplňují.
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Česká populace stárne, kapacity 
pobytových služeb jsou nedostatečné, 
pečovatelské a jiné terénní služby 
se nerozvíjejí. Jaká řešení budete 
navrhovat k tomu, aby i nadále byly 
sociální služby poskytovány v kvalitě, 
která odpovídá 21. století?
Klademe velký důraz na zajištění kvality 
sociálních služeb. Jde především o to, 
aby procesy v sociálních službách byly 
transparentní, poskytované služby rea-
govaly na skutečné potřeby lidí, kteří je 
využívají a aby byla chráněna jejich prá-
va. V současnosti se připravuje noveliza-
ce zákona o sociálních službách. Právě 
oblast kvality sociálních služeb je v návr-
hu revidována. Nově se navrhuje zavést  
přestupek pro oblast ochrany lidských 
práv. Při zpracovávání a následném tes-
tování návrhu jsme současně hledali, 
které požadavky jsou v praxi nesrozumi-
telné a co je příliš administrativně nároč-
né. Věřím, že se tak významně sníží ad-
ministrativní zátěž poskytovatelů, která 
je pojetím kvality spjata a současně se 
stane více srozumitelným a objektivním 
nástrojem pro poskytování kvalitních 
sociálních služeb.
Konkrétní návrhy řešení a opatření na 
popsané problémy jsou vypsány v do-
končovaném strategickém dokumentu 
Strategie přípravy na stárnutí společ-
nosti 2018–2022, který by měla brzy 
schválit vláda a podle něhož se bude 
MPSV příštích několik let řídit. Opatření 
na řešení problémů k této otázce jsou 
popsána především v kapitolách Příprava 
na stárnutí společnosti, Integrace sociální  
a zdravotní péče a podpora zdraví obyva-
telstva, Podpora neformální péče, Ochra-
na lidských práv seniorů a seniorek.
Obecně platí, že pokud to není nezbyt-
ně nutné, není pobytová služba jediné 

řešení – naším cílem je naopak deinsti-
tucionalizace a co nejrychlejší návrat kli-
enta (pacienta) do domácího prostředí. 
Pak také jeho podpora a podpora těch, 
kteří o něj pečují. Sociální služby pak 
chceme v kontextu stárnutí populace 
vhodně doplňovat a kombinovat pod-
porou neformální péče, čímž částečně 
ulehčíme sociálním službám. Protože 
chceme, aby lidé byli pokud možno co 
nejdéle ve svém vlastním sociálním pro-
středí, podporujeme, spíše než budová-
ní nových zařízení a navyšování kapacit 
pobytových služeb, orientaci na rozvoj 
terénních a ambulantních služeb. Pod-
porujeme také tzv. respitní (odlehčova-
cí) služby, které pomohou neformálně 
pečujícím. 
Ráda bych také uvedla naši snahu o pod-
poru rozvoje služby asistovaného živo-
ta, což je rozvinutá forma tísňové péče. 
Tyto služby mohou zvýšit kvalitu života 
seniorů a zároveň jim pomoci zůstat ak-
tivními v práci nebo v komunitě. Je třeba 
říci, že ta služba plní také významnou 
odlehčovací (respitní) funkci pro rodinu 
seniora a jeho blízké a má také systémo-

vý potenciál při koordinaci komunitních 
služeb a podpory. Protože počet uživa-
telů této služby je v tuto chvíli poměrně 
nízký, veřejnost o ní nemá dostatek in-
formací. 
Naším dlouhodobým cílem je postupné 
navyšování kapacit sociálních služeb ko-
munitního typu, které jsou daleko více 
podobné životu v přirozeném sociálním 
prostředí. S tím ale souvisí nutnost zvy-
šování podpory služeb poskytovaných  
v přirozeném prostředí, aby lidé do 
ústavní péče nemuseli vstupovat vůbec. 
Jsem přesvědčená o tom, že realizace 
této vize významně zlepší péči ve všech 
uvedených oblastech. 

Vybavenost ČR místy v zařízeních 
dlouhodobé péče je podle statistik 
WHO podprůměrná. Pro zajištění 
stejné úrovně vybavenosti by bylo po-
třebné do r. 2035 vybudovat v každém 
správním obvodě obce s rozšířenou 
působností celkem 289 lůžek. Kdy 
bude mít MPSV ve svém rozpočtu ade-
kvátní objem finančních prostředků 
na výstavbu nových zařízení? Za cca 
150 mil. Kč, které jsou v rozpočtu na  
rok 2019, se postaví cca 1 zařízení…
Potřebu navyšování kapacit zařízení 
sociálních služeb zdůrazňujeme dlou-
hodobě a také každoročně při přípravě 
rozpočtu požadujeme navýšení alo-
kace pro národní dotační titul „Rozvoj  
a obnova materiálně technické základ-
ny sociálních služeb“ alespoň na objem 
jedné miliardy korun. V roce 2017 bylo 
do programu alokováno 427 440 000 Kč,  
a evidovali jsme neuspokojené žádosti 
o investiční dotaci s celkovým požadav-
kem přibližně 3,6 miliardy korun. K na-
výšení alokace programu došlo až díky 
poslaneckému pozměňovacímu návrhu. 

Od svého nástupu do funkce nasadila ministryně práce a sociálních věcí JANA MALÁČOVÁ 
vysoké tempo. Jaké změny, které by prospěly sociálním službám, ministerstvo připravuje, 
na to se paní ministryně zeptal redakční tým Rezidenční péče.

ZMĚNU FINANCOVÁNÍ
NEUDĚLÁME 
„PŘES NOC“ 

R O Z H OVO R
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Zájem o získání investiční dotace z uve-
deného programu byl a stále je enorm-
ní. Pro rok 2018 ale nebyly pro tento 
program alokovány žádné finanční 
prostředky. Bez finanční podpory státu 
není většina zřizovatelů pobytových za-
řízení schopna zabezpečovat na žádoucí 
úrovni a v požadované kvalitě provoz  
a základní činnosti požadované záko-
nem o sociálních službách. Nemluvě 
o rekonstrukci, modernizaci a rozvoji 
stávající materiálně technické základ-
ny těchto služeb. Jednotlivé kraje sice 
investují nemalé prostředky do obno-
vy a rozvoje zařízení sociálních služeb, 
nicméně významná část prostředků 
logicky směřuje do jimi zřizovaných or-
ganizací. Uvedený dotaz je tedy potřeba 
položit spíše Ministerstvu financí, které 
je garantem programového financování, 
pod které dotační titul „Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociál-
ních služeb“ spadá.
Zároveň je třeba připomenout, že i když 
se obecně hovoří o nedostatku zařízení 
poskytujících v rámci systému sociálních 
služeb dlouhodobou pomoc a podporu, 
nelze paušalizovat počty lůžek a auto-
maticky je určovat pro každý správní 
obvod obce s rozšířenou působností. 
Jak je zmíněno níže v otázce týkající se 
sítě sociálních služeb, kraj a obce mají 
povinnost zjišťovat potřeby poskytová-
ní sociálních služeb a teprve na základě 
informací od všech relevantních subjek-
tů systému sociálních služeb určovat síť 
sociálních služeb včetně zařízení posky-
tujících sociální služby dlouhodobého 
charakteru. Dále nelze ani opominout 
známou skutečnost, že někteří z klientů 
těchto služeb by mohli využívat jiné dru-
hy služeb (např. klasicky pečovatelskou 
službu) a nemuseli by předčasně odchá-
zet do pobytových zařízení sociálních 
služeb. 

Kraje v současné době podle záko-
na o sociálních službách určují síť 
sociálních služeb, přitom sami jsou 
zřizovateli cca 50 % pobytových 
zařízení. Máme informace, že kraje se 
brání zařazování nových zařízení do 
této sítě a tak ve svém důsledku brání 
rozvoji sociálních služeb a likvidují 
svoji konkurenci. Proč je síť sociálních 
služeb koncipována shora, je to v roz- 
poru s národohospodářskou teorií, 
podle níž by sítě veřejných služeb měly 
být koncipovány zdola. Uvažujete  
o změně v této oblasti? Potřebujeme 
mít vůbec tento institut?

Kraje jsou především 
ze zákona o sociálních 
službách odpovědné za 
dostupnost sociálních 
služeb na svém úze-
mí., tj. mají povinnost 
na svém území zajistit 
dostatečné kapacity 
jednotlivých sociálních 
služeb na základě iden-
tifikovaných potřeb. Při 
zjišťování potřeb kraje 
intenzivně spolupracují 
s obcemi i poskytovateli 
sociálních služeb. Tahle 
spolupráce obcí, krajů a 
poskytovatelů je přímo 
ukotvena v §94 a §95 
zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách a jejím výsledkem 
je střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb kraje, jehož součástí je síť sociál-
ních služeb. Naprosto tedy nelze tvrdit, 
že síť sociálních služeb je nastavována 
„seshora“, právě naopak. Význam pláno-
vání a síťování sociálních služeb je pro 
současný systém jejich financování zcela 
zásadní. Střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb zahrnující síť sociálních slu-
žeb je povinnou přílohou krajské žádosti 
o dotaci ze státního rozpočtu. Na dotaci 
ze státního rozpočtu můžou dosáhnout 
pouze sociální služby, které jsou v území 
skutečně potřebné, jejich poskytování je 
ve veřejném zájmu, a jsou tedy zařazeny 
do sítě sociálních služeb. Připravovaná 
novela zákona o sociálních službách se 
zabývá i úpravou této oblasti. Současná 
právní úprava totiž nestanovuje pod-
mínky zařazení do sítě a vyřazení ze sítě 
sociálních služeb, ani způsob podání žá-
dosti ze strany poskytovatelů sociálních 
služeb, vyhodnocení a vyřízení žádosti 
ze strany krajů, nebo možnost podání 
námitky proti nezařazení. Stanovením 
jednotných lhůt a také možnosti podat 
námitku proti rozhodnutí správce sítě se 
zvýší právní ochrana nejen obcí, krajů  
a státu, ale i samotných poskytovatelů 
sociálních služeb. 
Je důležité si uvědomit, že kraje o roz-
sahu a struktuře sítě sociálních služeb 
rozhodují autonomně. Je plně v kom-
petenci toho kterého kraje, zda bude 
potřebné kapacity zajišťovat převážně 
prostřednictvím svých přímo řízených 
organizací, kterým je však povinen ze 
svého rozpočtu hradit příspěvek zři-
zovatele, nebo se mu spíš vyplatí tyto 
kapacity zajišťovat pomocí jiných práv-
ních forem poskytovatelů, kterým část 

nákladů kryje dotace ze státního roz-
počtu. Z informací, které máme k dis-
pozici, je zřejmé, že kraje v tomto směru 
postupují skutečně individuálně a nelze 
takhle jednoduše paušalizovat a říct, že 
všechny kraje se brání přijímání nových 
služeb do sítě, nebo preferují zřizování 
vlastních zařízení.
Z hlediska našeho ministerstva jako ga-
ranta celého systému sociálních služeb 
je primárně nejdůležitější to, aby obča-
nům našeho státu byly zajištěny všech-
ny sociální služby v potřebné struktuře 
a požadované kvalitě. Kdo je tyto služ-
by schopen a ochoten za stanovených 
podmínek poskytnout, je pro minis-
terstvo až druhotné, na prvním místě 
stojí prospěch občana. A popravdě, pro 
státní správu není podstatné, jaká práv-
ní forma poskytovatele službu realizuje, 
klíčové je, aby služba byla poskytována  
v náležitém rozsahu, v potřebné kvalitě 
a v požadované lokalitě.  

Kraje rovněž rozhodují o výši státních 
dotací, resp. vyrovnávacích plateb.  
Je zřejmé, že jsou v konfliktu zájmů. 
Neuvažuje MPSV o tom, že by zno-
vu samo rozhodovalo o výši těchto 
dotací? 
Převádět dotační řízení, které je nyní  
v kompetenci krajů, zpátky k nám na 
ministerstvo je v tuto chvíli již nereálné. 
Uvedený problém však řeší návrh novely 
zákona o sociálních službách, kde je na-
vrženo zavést nárok na dotaci na sociál-
ní služby, tj. mandatorní výdaj státního 
rozpočtu, s ohledem na potřebu zajistit 
alespoň rámcově jistou formu víceleté-
ho financování. Nově se navrhuje obrá-

R O Z H OVO R

Pokračování na str. 4

Ministryně Jana Maláčová předala v Hrzánském paláci symbolické 
šeky zástupcům obcí, které letos uspěly v soutěži Obec přátelská ro-
dině a seniorům. 
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cení posloupnosti dotačního řízení tak, 
aby kraje měly za povinnost při souhrn-
ném požadavku na dotaci vycházet ze 
souhrnného požadavku poskytovatelů 
sociálních služeb. Žádosti poskytova-
telů o dotaci jako jediné reálně odráží 
skutečnou nákladovost sociálních slu-
žeb, přičemž v rámci těchto žádostí jsou 
již automaticky reflektována všechna 
regionální specifika týkající se rozdílné 
nákladovosti těch kterých služeb. Po-
žadavky krajů jsou totiž v součtu proti 
skutečným požadavkům poskytovatelů 

značně nadhodnocené – například pro 
rok 2018 požadavek krajů představoval 
18,8 mld. Kč, naproti tomu požadavek 
poskytovatelů dosahoval pro rok 2018 
jen 16 mld. Kč, kraje tedy svůj požada-
vek navýšily o 2,8 mld. Kč (i když je nutné 
zdůraznit, že výrazně navyšovaly poža-
davek pouze některé kraje).  Po zhodno-
cení žádostí poskytovatelů a případném 
vymezení neuznatelných nákladů by 
byly požadavky poskytovatelů hrazeny  
z dotace ve výši 100 procent. Kraj by tedy 
již vůbec nekalkuloval výši dotací pro 
jednotlivé služby, mohl by pouze vyme-
zit neuznatelné náklady, a to způsobem, 
který bude přesně stanoven v provádě-
cím právním předpise. Stanovení vyrov-
návací platby by kraje vykonávaly dále, 
vzhledem k povinnosti vydávání po-
věření k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, nicméně stano-
vení výše vyrovnávací platby není totož-
ně se stanovením výše dotace. Dotace je 
pouze částí vyrovnávací platby.

Kdy se posílí jistoty poskytovate-
lů sociálních služeb? Na dotace ze 
státního rozpočtu není právní nárok, 
o víceletém systému financování se 
hovoří zhruba 20 let. Jaká řešení v této 
oblasti připravujete?
Jedním z rychlých, ale pouze dočasných 
řešení je i změna v oblasti financování 
sociálních služeb, o které jsem již mluvi-
la. Ministerstvo samozřejmě připravuje 
i větší systémovou změnu. Skutečnou 
systémovou změnou financování soci-
álních služeb je zrušení dotačního sys-
tému jako takového, tj. přechod z do-
tačního systému na systém jiný, který 

by reflektoval potřebu 
individualizované plat-
by na klienta v rozsahu 
poskytované péče. Vý-
hodou takového sytému 
by bylo jasné definová-
ní úkonů péče a jejich 
ocenění, financování by 
tak bylo transparentní  
a umožnilo by i vlastním 
zařízením sociálních slu-
žeb lépe plánovat a hos-
podařit. Podobný systém 
je ale třeba precizně při-
pravit s ohledem na do-
savadní zkušenosti z ob-
lasti pojistných systémů  
a stávajícího nastavení 
financování sociálních 
služeb. To se samozřej-
mě nestihne „přes noc“. 
Nemluvě o tom, že za-

vedení skutečné systémové změny fi-
nancování sociálních služeb vyžaduje 
existenci jednotné a kontinuální politic-
ké vůle k realizaci tohoto kroku, a to po 
dobu hned několika volebních období.

Na kongresu poskytovatelů sociálních 
služeb ministr zdravotnictví A. Vojtěch 
konstatoval, že si dokáže přestavit, 
že ošetřovatelská péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb může být 
financována paušální platbou obdob-
ně, jako je tomu ve zdravotnických 
zařízeních na lůžkách následné péče. 
Už v tomto smyslu připravilo MPSV 
nějaký návrh, který by vycházel např. 
z výzkumných šetření VÚPSV?    
Možnosti řešení v oblasti úhrad za zdra-
votní péči v pobytových zařízeních so-
ciální služeb, stejně tak jako změny v ob-
lasti sociálně-zdravotního pomezí, jsou 
předmětem práce Meziresortní skupiny 
k řešení sociálně-zdravotního pomezí. 
Tato skupina je koordinační pracovní 

skupinou Ministerstva práce a sociálních 
věcí a Ministerstva zdravotnictví v oblas-
ti nastavení služeb na sociálně-zdravot-
ním pomezí a zajištění péče, podpory  
a pomoci pro osoby, které potřebují tyto 
služby. Skupina se pravidelně schází  
a předpokládám, že na jaře předloží 
první návrhy změn – pravděpodobně 
ve formě změnového zákona. Paušální 
platba je jedna z možností, o které se 
také uvažuje.

Co očekáváte od meziresortní pra-
covní skupiny k řešení problematiky 
sociálně-zdravotního pomezí? 
Jak už jsem uvedla, cílem této skupiny je 
vytvoření tezí systémových změn k vy- 
tvoření podmínek pro kvalitní a efek-
tivní fungování služeb na sociálně-zdra-
votním pomezí s cílem zajištění jejich 
dostupnosti na našem území. Předpo-
kladem k zajištění kvalitní a dostupné 
sociální i zdravotní péči je provázanost 
obou systémů (pacient/ klient přechází 
z jednoho či druhého systému). Naším 
cílem je také nastavení takového systé-
mu, který jasně vymezí roli Ministerstva 
práce a sociálních věcí a Ministerstva 
zdravotnictví ve službách v oblasti dlou-
hodobé péče.

Počítá ministerstvo se změnou právní 
úpravy úhrad za poskytování zdra-
votní péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb. Bude v tomto 
smyslu vyvíjet tlak na Ministerstvo 
zdravotnictví?
Primární gesci v této oblasti má Minister-
stvo zdravotnictví. Nedostatek finanč-
ních prostředků v této oblasti však vní-
máme a chceme proto s ministerstvem 
zdravotnictví aktivně pokračovat v jed-
nání o této problematice. 

Jaká by měla být role inspekcí kvality? 
Nenastala doba pro přehodnocení 
jejich smyslu?

Role inspekcí kvality spočívá v naplňo-
vání pozice nezúčastněného státního 
kontrolního orgánu, který má v gesci 
provádění kontroly (inspekce) zaměřené 
zejména na:
- vytváření takových podmínek při 

poskytování sociálních služeb, které 
umožní klientům naplňovat jejich lid-
ská i občanská práva, a které zamezí 
střetům zájmů klientů se zájmy posky-
tovatele ve všech aspektech procesu 
poskytování sociální služby s důrazem 
na projev vůle klienta

Dokončení ze str. 3

Jana Maláčová a ocenění zástupcí obcí 
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- práci poskytovatele s projevy vážně 
míněného nesouhlasem klienta s po-
skytováním pobytové sociální služby

- způsob realizace informovanosti kli-
enta o možnostech využívání sociál-
ních služeb 

- proces práce se stížnostmi ze strany 
klienta, včetně přenášení jejich vy-
hodnocení a zpracování zpět do pro-
cesu zvyšování kvality poskytování 
sociální služby

- zajištění důstojnosti prostředí posky-
tování sociální služby v návaznosti 
na materiálně-technické zabezpečení 
poskytování sociální služby

Výkon inspekcí se proto prioritně zamě-
řuje na zjišťování souladu praxe posky-
tování sociálních služeb poskytovatelem 
vůči klientům sociální služby a předmět-
nými ustanoveními zákona o sociálních 
službách. Hlavní důraz je kladen na 
důslednou kontrolu respektování zá-
kladních lidských práv klientů v celém 
komplexu dílčích aktivit procesu posky-
tování sociální služby.

Proces realizace inspekční činnosti je 
dnes nastaven tak, aby bylo možno zjis-
tit v co nejširším rozsahu skutečný stav 
věci prostřednictvím institutu neohlá-
šených inspekcí napříč celým spektrem 
sociálních služeb. 
K rozhodnutí provádět neohlášené in-
spekce došlo v souvislosti s reakcí na 
podněty veřejnosti a někdy i informací 
přímo od poskytovatele, kdy ohlášená 
inspekce dávala prostor pro tzv. „pří-
pravu na inspektory“, a to jak v oblasti 
rychlého dopracování podkladů pro 
inspekci, proškolování zaměstnanců 

poskytovatele, úklidu prostředí sociální 
služby a bohužel tak i ovlivňování posto-
jů klientů sociální služby, včetně „před-
stírání“ kvality péče o klienty pouze 
před příchodem inspektorů.
Nastavení je účinné, protože přímý vstup 
inspekčního týmu do reality poskytování 
sociální služby bez předchozího ohláše-
ní podá nezkreslený obraz o přímé práci  
s klienty sociální služby, profesionalitě 
způsobu poskytování sociální služby  
a hlavně o každodenním naplňování po-
žadavků zákona o sociálních službách 
v oblasti kvality poskytování pomoci  
a podpory v oblastech základních činnos-
tí, odpovídajících druhu sociální služby 
jednotlivým klientům sociální služby.

Nově se inspekce zaměřuje na proble-
matiku nepřípustnosti držení klienta  
v sociální službě, kdy inspekce sleduje  
v příslušných podkladech poskytovate-
le, zda neobsahují informace související 
s projevem vážně míněného nesouhla-
su s poskytováním pobytové sociální 
služby a v rámci 
místního šetření 
zjišťovat, jak bylo 
s informacemi na-
loženo. V případě 
zjištění případu, 
kdyby byl klient  
v zařízení sociálních 
služeb tzv. „držen 
proti své vůli“, je 
inspekce povinna 
podat oznámení  
o podezření na ne-
přípustnost držení 
klienta inspektova-
né sociální služby. 

Odbor inspekce sociálních služeb úzce 
spolupracuje s ostatním orgány a in-
stitucemi, se kterými dochází nejen  
k předávání podnětů a stížností, ale také 
vzájemným setkáváním se, kdy v rámci 
plnění služebních úkolů se zástupci od-
boru účastní schůzek, jednání, setkání, 
seminářů a konferencí, které se zabývají 
problematikou procesu inspekcí sociál-
ních služeb. 

Nastavení procesu provádění inspekcí po-
skytování sociálních služeb se stále vyvíjí.  
Smysl inspekce ale zůstává stále jeden  
a tentýž – tak jak byl definován na počátku 
spolu s myšlenkou vzniku zákona o sociál-
ních službách a standardů kvality poskyto-
vání sociálních služeb, tj. jako logický ná-
stroj kontroly realizace zákona a standardů 
v praxi poskytování sociálních služeb, jako 
nestranný garant důsledného respek-
tování základních lidských práv klientů 
při procesu poskytování sociální služby  
a v neposlední řadě jako jedna z instancí, 
na kterou je možno se obrátit v případě, 
kdy vzniká podezření, že poskytovatel ne-
jedná vůči svým klientům v intencích zá-
kona o sociálních službách.

V tomto kontextu bych ráda uvedla, že 
nastavení procesu respektuje v rámci 
provádění inspekční činnosti ustanovení 
kontrolního řádu v oblasti šetření práv  
a oprávněných zájmů kontrolované oso-
by, tj. poskytovatele sociálních služeb,  
a svými výstupy vůči poskytovatelům so-
ciálních služeb prostřednictvím ukládání 
opatření k odstranění nedostatků zjiš-
těných při inspekci výrazně napomáhá 
poskytovateli při naplňování požadavků 
zákona o sociálních službách a tím v pře-
nesené působnosti přispívá ke zvyšování 
kvality poskytování sociálních služeb.

(red.)
foto: zdroj MPSV

Jana Maláčová na návštěvě sociálně psychologického centra Arkády v Písku

Jana Maláčová se pravidelně účastní jednání Rady seniorů



Strana 6

Aktuální dění
v oblasti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického 
spektra a osoby trpící Parkinsonovou nemocí 
Dostupnost sociálních služeb pro specifické cílové skupiny jako jsou osoby s poruchou au-
tistického spektra (dále jen „PAS“) nebo osoby trpící Parkinsonovou nemocí (dále jen „PN“) 
je v dnešní době hojně diskutovaným tématem. Nejen z tohoto důvodu se Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí   touto problematikou již delší dobu aktivně zabývá a snaží se reagovat 
na věcné připomínky a potřeby zainteresovaných osob z daných cílových skupin.

Jednou z forem podpory, kterou MPSV  
v této oblasti poskytuje, je metodická 
podpora krajským úřadům a poskytovate-
lům sociálních služeb. Nesmíme ale zapo-
menout, že se jedná  o cílové skupiny se 
specifickými potřebami. Z tohoto důvodu 
je pro kvalitní a efektivní poskytovaní so-
ciálních služeb nezbytné připravit nový 
návrh celkového koncepčního řešení.      
Jedním z kroků k tomuto řešení, které 
MPSV podniká, je v rámci realizace pro-
jektu „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
(dále jen „RSSS“) pod registračním čís-
lem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739,  
podpořený z Operačního programu Za-
městnanost a financování z prostředků 
Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky, jehož součástí 
je i podpora legislativních a metodických 
změn v systému sociálních služeb.  Cílem 
je tak vytvořit mechanismus pro zjišťová-
ní potřebnosti a odpovídající dostupnosti 
sociálních služeb pro všechny specifické 
cílové skupiny, pro které v současné době 
nejsou dostupné sociální služby, a které 
by naplňovaly jejich potřeby. Na splnění 
tohoto cíle nyní v rámci projektu RSSS 
plně pracuje expertní tým zabývající 
se specifickými potřebami u osob s PAS  
a podnikají se formální kroky ke vzniku 
expertního týmu, který se bude věnovat 
problematice péče u osob s PN. 

OSOBY S PORUCHOU  
AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Pojem autismus zahrnuje klinicky hete-
rogenní spektrum chorob, které se ozna-
čuje jako poruchy autistického spektra 
(PAS). V mezinárodní klasifikaci nemocí 
je autismus řazen mezi pervazivní vývo-
jové poruchy a zahrnuje dětský autismus  
a atypický autismus. Přičemž každá oso-

ba trpící PAS má specifické potřeby, které 
je v rámci kvalitní péče třeba uspokojit.
V realizovaném projektu RSSS byl ex-
pertním týmem pro cílovou skupinu 
osob s PAS již vytvořen kompletní návrh 
materiálně-technického a personálního 
standardu, který bude mít podobu me-
todického doporučení pro poskytovatele 
sociálních služeb a krajské registrátory 
sociálních služeb, a zároveň se stane 
možným podkladem pro financování so-
ciálních služeb pro tuto cílovou skupinu. 
Dále je v této problematice v rámci reali-
zované zakázky pracováno i na vytvoření 
nástrojů a parametrů dostupnosti vhod-
ných služeb pro cílovou skupinu osob  
s PAS. 
Připravuje se také i shrnující materiál 
týkající se alternativní a augmentativní 
komunikace pro osoby s PAS a pro oso-
by s demencí. Tento materiál by pak měl 
pomoci s aplikací nástrojů a metod alter-
nativní a augmentativní komunikace do 
praxe sociálních služeb a do veřejné sprá-
vy, s cílem podpořit kvalitnější komunika-
ce s a pro osoby s PAS, a tím pomoci lépe 
naplňovat jejich specifické potřeby. což 
povede k celkovému zlepšení péče.

OSOBY TRPÍCÍ  
PARKINSONOVOU NEMOCÍ

Parkinsonova nemoc patří do skupiny 
neurodegenerativních onemocnění. Pří-
činou tohoto onemocnění je degenera-
tivní proces postihující především pod-
korové struktury šedé hmoty mozkové, 
kde probíhá tvorba dopaminu. V po-
kročilých stádiích dochází k postupné-
mu zániku nervových buněk i v dalších 
mozkových jádrech, v šedé kůře mozko-
vé, v míše a periferních nervech. Dochá-
zí tak k rozvoji nedostatku řady dalších 

neuropřenašečů v mozku, jako jsou 
serotonin, noradrenalin a acetylcholin, 
čímž dochází k poruchám funkce u řady 
mozkových oblastí. 
MPSV se snaží stejně jako v případě osob 
s PAS podnikat kroky k celkovému zlep-
šení dostupnosti a kvality péče o osoby 
trpícími PN. Z tohoto důvodu byly v sou-
časné době zahájeny kroky ke vzniku ex-
pertního týmu, který by měl být zahrnut 
do projektu Rozvoj systému sociálních 
služeb, s jedním z cílů vymezit konkrét-
ní potřeby péče, na základě kterých by 
mohlo dojít k vyjmutí diagnózy Parkinso-
novy nemoci ze skupiny „Alzheimerova 
choroba a jiné typy demence“, protože se 
ve skutečnosti potřeby osob s PN výrazně 
liší od potřeb osob trpících Alzheimero-
vou chorobou nebo od osob s demencí. 
Na základě stanovených specifických po-
třeb vznikne materiálně-technický stan-
dard a přidružené dokumenty, ze kterých 
pak budou stanoveny formy a způsoby 
péče o tuto cílovou skupinu. V souladu 
se vzniklými podklady by tak mohly začít 
vznikat sociální služby zaměřené na od-
bornou péči o osoby trpícími PN.  
Je však nutné zdůraznit, že u všech cílo-
vých skupin se specifickými potřebami 
péče je brán ohled na individualitu po-
třeb. Každý klient / pacient má své jedi-
nečné potřeby a průběh nemoci není  
u všech osob se stejnou diagnózou totož-
ný. Proto je nezbytné  dbát na spoluprá-
ci multidisciplinárního týmu, kdy každý 
člen týmu analyzuje konkrétní potřeby  
a nastaví vhodný plán pro daného člově-
ka vyžadujícího specifickou péči. Lékař-
ský tým nastavuje denní program, druh 
a čas stravování, rehabilitaci, medikaci aj., 
zatímco sociální pracovník vede edukační  
a poradenskou činnost a rozvíjí klienta po 
osobní stránce. 

Evropská unie
Evropský sociální fond

Individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj systému  
sociálních služeb“, s registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739,  
hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR  
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

A K T UÁ L N Ě
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francouzské, anglické atd., a obecně pro 
náš soubor platí, že se snažíme koncipo-
vat originální projekty, zajímavé programy, 
hrát méně známá díla a uvádět novodo-
bé premiéry. Spolupracujeme se soubory 
dobových tanců, historického divadla, ale 
také s dalšími, „konkurenčními“ soubory 
staré hudby. Ansámblem tedy proudí davy 
lidí s jednou společnou vášní, kterou je 
staré umění. Zároveň to jsou často velmi 
blízcí přátelé, kteří mi pomáhají, od kte-
rých se mohu dále učit a kteří posouvají 
tento podnik dál. Vystupujeme v nejrůz-

nějších (i mnohem menších) obsazeních, 
často také vystupuji pouze sólově s dopro-
vodem hudebníků. Jedná se v podstatě  
o velké spektrum mladých profesionálních 
umělců schopných vytvořit téměř jakýko-
liv program z oblasti staré hudby. Snažíme 
se hudbu těchto stylových epoch interpre-
tovat tak, jak asi mohla ve své době znít, 
čemuž dnes říkáme historicky poučená 
interpretace staré hudby. To znamená na-
příklad to, že instrumentalisté hrají na do-
bové nástroje nebo jejich kopie, nebo že 
pěvci jsou důkladně seznámeni se způso-
bem, jakým se asi mohlo zpívat před něko-
lika staletími (což se dnes můžeme dočíst 
v nejrůznějších dobových pojednáních). 
Prezentujeme se v rámci nejrůznějších 
festivalů a koncertních cyklů v Čechách  
i zahraničí a sami také pořádáme koncerty 
v centru Prahy, s čímž nám pomáhají nej-
různější nadace, fondy a veřejné kulturní 
zdroje.

Kde čerpáte podklady? Není to někdy 
dobrodružné? 
Jak jsem již zmínila, náš repertoár tvoří 
evropská duchovní a světská hudba od 

16. do 18. století. Máme  
v repertoáru i slavná jména 
a známá díla, ale obecně se 
snažíme věnovat se spíše 
tomu, co se u nás moc ne-
hraje. Pokud jde o čerpání 
podkladů, je to nesmírně 
dobrodružné. Jsou celá 
kvanta staré české muziky, 
která dosud leží neprobá-
daná v nejrůznějších archi-
vech. Člověk si může tyto 
materiály půjčit, podívat se, 
které skladby jsou hudeb-
ně zajímavé, podle různých 
indicií se dopídit autora, pak od něj třeba 
hledat další skladby v jiných archivech… 
Nakonec je třeba z těchto not vytvořit 
použitelné materiály pro dnešní provo-
zovací praxi, protože tyto staré noty jsou 
plné nečitelností a často také chyb, čili my 
tyto staré noty přepisujeme v moderních 
notových programech a vytváříme z nich 
partitury, abychom je mohli provozovat na 
koncertech. Tyto skladby nám obecně po-
máhají utvářet si stále celistvější představu 
o české hudbě 17. a 18. století.

Kromě toho ještě vystupujete s harmo-
nikářem Františkem a kapelou – tam 
jsou vaším repertoárem francouzské 
šansony a americké standardy, větši-
nou v překladu vašeho tatínka. Dají se 
takto rozdílné styly zvládnout?
Domnívám se, že dobrá pěvecká techni-
ka je jen jedna – člověk se pouze přizpů-
sobuje stylu, který právě interpretuje, 
ale tón vytváří v ideálním případě stále 
jen jedním způsobem. Bylo náročné to 
pochopit, ale nakonec se mi to snad po-
vedlo. Díky tomu snad nemám s přeska-
kováním ze staré hudby k těmto žánrům 
problém. Viktorie & František (BAND) 
se zaměřuje především právě na krásné 
překlady mého táty. Tento repertoár je 
pro mě velkým oddychem, interpretace 
klasické muziky se mi totiž zdá mnohem 
těžší. 

Vaše láska k Francii vznikla již předtím, 
než jste tam odjela studovat… 
To je láska od malička. K tomu krásnému 
jazyku, veliké barevné zemi, k zajímavým 
lidem, k báječné kuchyni, k celému tomu 
espritu. V roce 2012 jsem strávila v rámci 
magisterského studia Hudební vědy je-
den semestr na pařížské Sorbonně, čímž 
jsem si splnila jeden ze svých snů.

Zmiňujete francouzskou kuchyni – vím 
o vás, že vůbec ráda vaříte. Co se u vás 

doma vařilo na Vánoce? Co budete 
vařit vy?
U nás se vždycky jedlo obecně dost zdra-
vě, takže tradice v podobě smaženého 
kapra s majonézovým bramborovým 
salátem nikdy neprobíhala. Máma dělá 
báječnou rybí polévku, společně pak dě-
láme zajímavý bramborový salát podle 
starého receptu – se slanečkem, kapary 
a jablky. Jako předkrm míváme tataráček 
z lososa s koprem a šalotkou a pak peče-
ného kapra s bylinkami a česnekem. Na 
závěr ovocný salát a nějaké to cukroví. 
Toto menu děláme společně a vyskytuje 
se v obou našich domácnostech.

Mezi klienty domovů pro seniory je 
mnoho milovníků hudby, ale už se 
nemohou na představení dopravit. 
Vy jste se rozhodla přivézt jim hudbu 
přímo do jejich domova. Jak vypadá 
vaše vystoupení?
V českých domovech pro seniory vy-
stupuji hlavně jako operní pěvkyně  
s klavíristou – interpretujeme známé  
i neznámé operní árie od baroka až po 
romantismus. Můžeme však vystoupit  
i s celým souborem, v jakémkoliv obsa-
zení si pořadatel přeje, s řadou nejrůz-
nějších programů včetně těch vánoč-
ních. Koncerty pro tyto příležitosti jsme 
opatřili také průvodním slovem, aby 
byl pro seniory poslech srozumitelným  
a příjemným zážitkem. Tyto akce bývají 
krásnou zkušeností i pro nás.

Ptala se LENKA KAPLANOVÁ

Vice informací o možnostech  
objednat koncert klasické hudby  
na www.victoria-ensemble.com.
Řadu hudebních ukázek naleznete  
na youtube kanálu Victoria Ensemble 
(www.youtube.com/user/ViktorkaBa-
roque).

Dokončení ze str. 1
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PODMÍNKY ÚHRAD  
ZA OŠETŘOVATELSKOU PÉČI V PZSS

Jak známo, segment odb. 913 v PZSS není 
součástí dohodovacího řízení, jehož výsled-
kem je každoročně znění tzv. Úhradové vy-
hlášky, kterou vydává Ministerstvo zdravot-
nictví ČR. Od ledna roku 2017, kdy Ústavní 
soud tento fakt potvrdil, začala odborná 
společnost Gratia futurum 913 jako zástup-
ce poskytovatelů vyjednávat podmínky 
úhrad v úhradových dodatcích. V průběhu 
roku 2017 byly dohodnuty podmínky úhra-
dových dodatků s většinou zaměstnanec-
kých zdravotních pojišťoven na rok 2018  
a v průběhu roku 2018 pak jednání pokra-
čují ohledně podmínek úhrad na rok 2019.  
Konkrétní výsledky jednání se zdravotními 
pojišťovnami o podmínkách úhrad na rok 
2019 v tuto chvíli ještě nemůžeme zveřejnit, 
poněvadž jednání stále probíhají, ale v led-
nu 2019 již budeme moudřejší a poskyto-
vatelé se od nás i od zdravotních pojišťoven 
podmínky dovědí. Prezentovat se je chystá-
me na konferenci Gratia futurum 913, která 
se uskuteční 30. ledna v Havlíčkově Brodě. 
Jednání se zdravotními pojišťovnami probí-
hají v koordinaci s APSS, která vede jednání 
s VZP za účasti Gratia futurum 913, jednání 
se zaměstnaneckými pojišťovnami vede 
Gratia futurum 913 za účasti APSS. 

HODNOTA BODU  
A REGULAČNÍ VZOREC

V tuto chvíli je jisté, že hodnota bodu  
v roce 2019 bude pro odb. 913 v PZSS činit  
1,10 Kč/bod a dále je jistá skutečnost, že 
předmětem regulace nebudou poskytova-
telé, kteří v roce 2019 nebo v referenčním 
roce 2017 ošetří, resp. ošetřili 30 a méně 
pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. 
V případě, že tuto podmínku poskytovatel 
nesplňuje, mimochodem jedná se o iden-
tickou podmínku, která byla v úhradových 
dodatcích již na rok 2018, bude výsledná 

úhrada přepočtena tzv. regulačním vzor-
cem. Již od počátku jednání se zdravotními 
pojišťovnami v roce 2017 prosazuje Gratia 
futurum 913 novou podobu regulační-
ho vzorce počítající maximální úhradu od 
zdravotní pojišťovny prostřednictvím prů-
měrného počtu bodů za tzv. člověkoměsíc. 
Je to rozdílný způsob výpočtu, který posky-
tovatelé znají z minulých let především od 
VZP, kde se vypočtená maximální úhrada 
ve sledovaném období odvíjela od průměr-
né úhrady v referenčním období za člově-
korok. 
Vzorec prosazovaný odbornou společností 
Gratia futurum 913 je bezpochyby spraved-
livějším a přesnějším výpočtem průměr-
ných hodnot ve sledovaném i referenčním 
období, poněvadž do průměrných hodnot 
vstupují pouze měsíce, ve kterých byl pa-
cient skutečně klientem poskytovatele. 
Naopak vzorec počítající maximální úhradu 
ukazatelem PUROo (vzorec na bázi prů-
měrných ročních úhrad) počítá průměrnou 

hodnotu i za měsíce, kdy pacient vůbec  
v péči poskytovatele nebyl. Nejkřiklavější 
případy jsou takové, kdy např. v referenč-
ním období přijalo PZSS klienta v prosinci, 
vykázalo na něj péči za jeden měsíc (prosi-
nec), ale do průměrné roční úhrady se níz-
ký objem vykázané péče (za jeden měsíc) 
rozpouští na 12 měsíců, čímž tento pacient 
významně snižuje průměrnou roční úhra-
du v referenčním období poskytovatele, 
což má následně dopady do vyšší regulace 
ve sledovaném období. Na níže uvedeném 
příkladu mohu ukázat, že rozdílem mohou 
být částky v řádech statisíců u jednoho po-
skytovatele ročně. 

Příklad: 
Poskytovatel (PZSS) ošetřil v roce 2015  
23 pojištěnců jedné pojišťovny (URČ) 
a v roce 2017 pak 33 URČ téže pojišťovny. 
Ze 33 URČ v roce 2017 jich bylo 48 % na 
lůžku u poskytovatele 10 až 12 měsíců,  
52 % URČ bylo u poskytovatele 1 až 9 mě-

Ošetřovatelská péče v PZSS
POHLEDEM GRATIA FUTURUM 913
Odborná společnost Gratia futurum 913 vznikla v prosinci roku 2015. Letos má za sebou třetí 
rok svojí činnosti a já jsem od redakce časopisu Rezidenční péče dostal příležitost po- 
ohlédnout se za končícím rokem 2018 s přesahem do blížícího se roku 2019.
Společníky odborné společnosti 913 jsou především poskytovatelé pobytových  
sociálních služeb, tj. zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem  
a domovy pro osoby se zdravotním postižením.  Dle údajů ročenky MPSV bylo ke 
konci roku 2017 v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS) 69 tisíc lůžek.  
K třem výše uvedeným službám (DS, DZR a DOZP) jsou v tomto čísle zahrnuty ještě 
týdenní stacionáře.

2017 2015

Hodnota bodu (Kč/bod) 1,02 0,99

Koef. růstu v regulačním vzorci 1,26 –

A. Výpočet regulace dle vzorce na bázi člověkoroku 2017 2015

Počet ošetřených pojištěnců (URČ) v roce 33 23

Počet vykázaných bodů za rok 1 787 355 730 769

Roční průměr bodů na URČ 54 162 31 773

MAXU (maxmální úhrada vypočtená na bázi člověkoroku) v Kč 1 334 049 –

Nelimitovaná úhrada v Kč (hodnota bodu x počet vykázaných bodů) 1 823 102 –

regulační srážka v Kč (MAXU - Nelimitovaná úhrada) -489 053 –

B. Výpočet regulace dle vzorce na bázi člověkoměsíce (GF913) 2017 2015

Počet ošetřených pojištěnců (URČ) v roce 33 23

počet člověkoměsíců 267 139

člověkoměsícový průměr 6 694 5 257

MAXU (maxmální úhrada vypočtená na bázi člověkoroku) 1 804 043 –

Nelimitovaná úhrada v Kč (hodnota bodu x počet vykázaných bodů) 1 823 102 –

regulační srážka v Kč (MAXU - Nelimitovaná úhrada) -19 059 –

Příklad
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síců. V roce 2015 ale byla struktura 23 URČ 
jiná. Tehdy bylo 10-12 měsíců u poskyto-
vatele pouze 30 % a 1 až 9 měsíců 70 % 
klientů. Průměrná doba klienta na lůžku  
u „našeho PZSS“ v roce 2015 byla 6 měsíců, 
v roce 2017 pak 8 měsíců. 
Za těchto podmínek nebyl „náš poskyto-
vatel“ v roce 2017 předmětem regulace  
a dostal nelimitovanou výkonovou úhra-
du, poněvadž splnil podmínku, že v refe-
renčním nebo sledovaném období ošetřil 
30 a méně pojištěnců. Nicméně na těchto 
číslech si můžeme ukázat, jak by to bylo  
v případě, že by se regulace aplikovala  
a jaký dopad by měla regulace při použití 
regulačního vzorce na bázi člověkoroku  
a jaký by byl dopad při použití vzorce GF913 
na bázi člověkoměsíce (viz tabulka na str. 8).  
 
MINIMÁLNÍ HODNOTA BODU

Kromě nového regulačního vzorce při-
šla Gratia futurum 913 také s dalším dů-
ležitým parametrem úhrad uvedeným 
v úhradových dodatcích, který má vý-
znamně stabilizovat podmínky úhrad. Je 
jím minimální (nepodkročitelná) hodno-
ta bodu. Tak například pro rok 2018 byla  
v úhradové vyhlášce pro odb. 913 ve 
zdravotnických zařízeních uvedena mi-
nimální hodnota bodu ve výši 0,52 Kč/
bod. Ta by se použila v těch případech, 
pokud by regulačním vzorcem spočíta-

ná maximální úhrada klesla pod hranici 
minimální hodnoty bodu. V úhradových 
dodatcích na rok 2018 sjednaných GF913 
činila minimální hodnota bodu 0,75 Kč/
bod, což je významně přijatelnější hod-
nota, než již zmíněných 0,52 Kč/bod. Na 
rok 2019 jednáme se zdravotními pojiš-
ťovnami o dalším navýšení minimální 
hodnoty bodu. 

PRAKTICKÁ SESTRA JAKO NOSITEL 
VÝKONŮ

Nedostatek zaměstnanců pociťuje v ob-
dobí konjunktury, kterou dnes zažívá celý 
svět, téměř každý zaměstnavatel nejenom 
v České republice. Jsou odvětví, kde se 
chybějící lidské zdroje dají nahradit vy-
spělou technologií, ale pobytové sociální 
služby mezi ně rozhodně nepatří a nikdy 
patřit nebudou. Z tohoto pohledu je kva-
lifikovaný personál tím nejdůležitějším 
nositelem kvality poskytovaných služeb. 
Téměř v celé republice chybějí pečovatelé 
a zdravotní sestry. Systém zdravotní péče 
pak trpí i nedostatkem praktických léka-
řů. Gratia futurum 913 se snaží na tento 
problém opakovaně upozorňovat Minis-
terstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce  
a sociálních věcí. 
Je třeba se zaměřit na dva faktory, kte-
ré dlouhodobě ovlivňují zájem mladých 
lidí o určitý studijní obor a systematic-

ky na nich pracovat. Těmi faktory jsou 
systém vzdělávání a systém motivace  
a odměňování. Na tomto poli bylo v po-
sledních deseti letech mnoho zanedbá-
no. Najít rychlá řešení je velmi obtížné. 
Jedním z nich bylo „povýšení“ zdravot-
nického asistenta na praktickou sestru, ke 
kterému došlo novelou zákona o vzdělá-
vání nelékařských zdravotnických pra-
covníků a novelou související vyhlášky  
č. 55/2011 Sb. Praktická sestra dle zmí-
něné vyhlášky nemá stejné kompetence 
jako všeobecná sestra, pro ošetřovatel-
skou péči v PZSS však může být praktic-
ká sestra řešením pro situace, kdy nejsou 
sestry všeobecné. V roce 2018 proběhla 
na tato téma řada jednání s Minister-
stvem zdravotnictví, některá z nich do-
konce na půdě Poslanecké sněmovny 
PČR, jejichž výsledkem je akceptace lo-
gického požadavku. Tj. aby výkony prak-
tické sestry v rámci jejich kompetencí 
bylo možné vykazovat zdravotním po-
jišťovnám. Podmínky budou obsaženy v 
úhradových dodatcích na rok 2019. S Mi-
nisterstvem zdravotnictví pak byla učině-
na dohoda, že odborná společnost Gratia 
futurum 913 v průběhu roku 2019 připra-
ví návrhy změn, které v této souvislosti 
budou promítnuty do seznamu výkonů 
pro rok 2020.  

Ing. RADEK ŽÁDNÍK 
Společník Gratia futurum 913

Z  D O M OVA

LETOŠNÍ CENA KVALITY 
8. listopadu 2018 se již potřinácté pře-
dávalo ocenění Cena kvality v sociální 
péči, soutěž o nejkvalitnější poskyto-
vatele sociálních služeb České repub-
liky. V sídle Senátu Parlamentu České 
republiky, ve Valdštejnském paláci, 
se za účasti senátorek Aleny Šromové 
a  Emílie Třískové, náměstkyně minis-
tryně práce a sociálních věcí Zuzany 
Jentschke Stőcklové a mnoha dalších 
významných hostů, udělilo ocenění, 
které má, jak doufáme, význam nejen 
pro přímé účastníky, ale pro celý sektor 
sociálních služeb. Záštitu opět převzala 
první dáma, paní Ivana Zemanová.

Projekt se snaží přispět ke zvýšení spo-
lečenské prestiže a uznání profesí spo-
jených se sociálními službami a zároveň 
poděkovat v  důstojném prostředí Sená-
tu ČR profesionálům z  oboru, a to nejen  
z řad managementu. Děkujeme za všech-
ny nominace, které byly do redakce vy-
hlašovatele, časopisu Péče o seniory, do-
ručeny. Garantka projektu a  vydavatelka 
Péče o  seniory, dříve Ošetřovatelské péče, 
MUDr. Gianna Conti po skončení 13. roč-

níku vyhlásila 14. ročník – již nyní můžete 
přemýšlet, koho nominujete tentokrát!  
Z více než 100 nominací byli jako nejlepší 
v  roce 2018 oceněni následující poskyto-
vatelé sociálních služeb:

Poskytovatelé sociálních služeb pro se-
niory – pobytové služby
CENA KVALITY: SENIOR OTROKOVICE, DO-
MOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
ČESTNÉ UZNÁNÍ: STŘEDISKO SILOE OST-
RAVA, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
SLEZSKÉ DIAKONIE
Poskytovatelé sociálních služeb pro se-
niory –  terénní služby
CENA KVALITY: CENTRUM SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM, PEČOVATEL-
SKÁ SLUŽBA
Poskytovatelé sociálních služeb pro 
osoby se zdravotním postižením
CENA KVALITY: STŘEDISKO EFFATHA NOVÝ 
JIČÍN, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
SLEZSKÉ DIAKONIE
Poskytovatelé sociálních služeb pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením:
CENA KVALITY:  AZYLOVÝ DŮM PRO MAT-
KY S DĚTMI CHARITY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Poskytovatelé sociálních služeb pro děti:
CENA KVALITY:  PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ CENTRA J. J. PESTA-
LOZZIHO CHRUDIM

OSOBNOST ROKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
MgA. Jan Lorman, ředitel a zakladatel Ži-
vota90

CENA SYMPATIE
Jana Kučerová, pracovnice v sociálních 
službách, Domov u fontány Přelouč
Ing. Ludmila Plevová, sociální asistent v Azy- 
lovém domě pro matky s dětmi Charity Va-
lašské Meziříčí 
Ivana Pitrunová, vedoucí zdravotní péče Do-
mov seniorů Vysočany
Ing. Martin Strakoš, ředitel Městské správy 
sociálních služeb v Mostě
Mgr. Věra Berková, metodik sociální péče 
Senior Otrokovice
Martina Zadražilová, vrchní sestra Sociální 
služby Semily
Jitka Kočková, vedoucí pracovník v soci-
álních službách Městského ústavu sociál-
ních služeb Klášterec nad Ohří

redakce časopisu Péče o seniory
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Strava patří mezi základní potřeby všech živých organismů. I my, lidé, se musíme živit. Každý z nás 
má specifické výživové potřeby a možnosti zajištění stravy. Ty mají přímou souvislost s naším věkem, 
pohlavím, zdravotním stavem, typem a rozsahem fyzické aktivity, lokálními podmínkami, nábožen-
stvím, rodinnými zvyklostmi, sociální situací. Správná výživa má být pestrá a rozmanitá, dodávat do-
statek energie a živin v optimálním poměru k individuálním výživovým potřebám, zajistit dostatek 
ochranných látek a v neposlední řadě přinášet lidem radost jak z jídla samotného, tak z příjemných 
chvil prožitých při stolování. To platí pro osoby v každém věku.

VÝŽIVA SENIORŮ 
jako ukazatel kvality poskytovaných služeb

U seniorů se často setkáváme s názorem, 
že už tolik jíst nepotřebují a stačí jim jed-
noduchá strava v omezeném množství. 
Opak je pravdou. Organismus staršího 
člověka potřebuje dostatek energie, 
minerálních látek, vitamínů, vlákniny  
a ostatních složek, které nemůže získat 
jinak, než vyváženou a pravidelnou stra-
vou.  
Seniorům, kteří si nemohou zajistit stra-
vu sami nebo prostřednictvím rodiny  
a zůstávají ve svém domácím prostředí, 
jistě přijde vhod nabídka stravy, kterou 
zajišťuje terénní pečovatelská služba. Zde 
nelze hovořit o systematickém zajištění 
kompletní výživy, protože většinou je 
dodáván pouze oběd. Není systematicky 
sledován nutriční stav klientů.

V rezidenčních zařízeních sociálních slu-
žeb, jako jsou penziony, domovy pro se-
niory a domy s pečovatelskou službou, 
se otevírá možnost k ovlivnění nutričního 
zdraví a tím zajištění dobré kondice seni-
orů i zlepšení kvality jejich života.
Mezi základní činnosti při poskytování 
sociálních služeb patří poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy.  Poby-
tová zařízení sociálních služeb zpravidla 
mají vlastní stravovací provoz. Jeho úko-
lem je zajištění kvalitní stravy pro klienty 
a zaměstnance daného zařízení, případně 
i pro další strávníky. Za účelem vytvoření 
standardu správně poskytnuté stravy by 
každé zařízení mělo mít vypracovaný Di-
etní systém, vycházející z Výživových do-
poručení pro obyvatelstvo ČR a receptury 
pro připravované diety. Dalším důležitým 
dokumentem pro přípravu stravy je jí-
delní lístek, který by měl být projednaný  
a schválený stravovací komisí, není-li tato 
ustavena, pak vedoucím zařízení pověře-
nými odborníky (např.lékař, nutriční tera-
peut). Podání dietní stravy je specifickým 
druhem zdravotní služby. 

Pokud klient není schopen přijímat 
běžnou stravu nebo potřebuje speciali-
zovanou nutriční péči, je třeba mu po-
skytnout adekvátní odbornou pomoc. 
Praxe ukázala potřebu běžných i méně 
obvyklých diet: racionální, šetřící, s ome-
zením tuku (dříve žlučníková), s omeze-
ním zbytků, nízkobílkovinná, diabetická, 
redukční, nízkocholerolová, výživná, 
bezlepková, bez mléka, bez mléčných 
výrobků, dieta při dialýze, warfarinová, 
pankreatická, individuální diety; zcela 
unikátní byl předpis diety lékařem v tom-
to znění: pankreatická dieta, diabetická, 
restrikce soli, cholesterolu a živ. tuků, 
naprostá výluka alkoholu – klietka navíc 
nejí rýži, takže sestavení jídelníčku pro 
ni byl skutečný oříšek. Pro mimořádné 
potřeby je na místě mít zpracován diet-
ní postup pro klienty před kolonoskopií, 
při zácpě a při průjmu. Dle individálních 
potřeb se strava může mechanicky upra-
vovat, např. máčená (máčené pečivo – 
tzv.„lámačka“), mleté maso (ostatní část 
pokrmu vcelku), mletá, kašovitá, tekutá.
Důležitými články zajištění výživy klientů 
je sledování jejich nutričního stavu, tzv. 
nutriční screening. Ten je předpokladem 
zajištění přiměřené výživy a nezbytným 
nástrojem v boji s malnutricí, optimál-
ně už s její prevencí. Metod diagnostiky 
nutričního stavu je celá řada, důležité je 
jejich zavedení a systematické provádění, 
vyhodnocování a náprava v případě zjiš-
tění výživových problémů.  
Senioři nejčastěji trpí nedostatkem bíl-
kovin, některých vitamínů a minerálních 
látek. Proto je vhodné při přípravě jejich 
stravy využívat jak potraviny, které jsou 
jejich přirozeným zdrojem, tak potraviny 
speciální, vyráběné právě k tomuto úče-
lu.  Prakticky se jimi doplňují a vylepšují 
tradiční recepty.
Dobrým znamením je, že se dostaly do 
povědomí a tedy i do praxe též různé 

typy doplňkové enterální výživy, často 
ale při plné úhradě klientem. Může se 
jednat o přípravky k obohacení běžné 
stravy přimícháním (chuťově neutrální 
instantní bílkoviny, sacharidy, zahušťo-
vadlo). Známé a oblíbené jsou příprav-
ky určené k popíjení (anglicky sipping). 
Ty jsou k dostání v různých příchutích  
a typech podle účelu užití. Vždy se jed-
ná o produkty nutričně vyvážené, defi-
nované na základě vědeckých poznatků  
a vyzkoušené v klinické praxi. Kromě 
prostého popíjení je lze použít k obo-
hacení běžných pokrmů teplých i stu-
dených – omáček, pudinků, polev na 
zmrzlinu a dalších dobrot. Naprosto 
kontraproduktivní ale je takové příprav-
ky ředit vodou nebo čajem.  
V indikovaných případech klienti přichá-
zejí z nemocnice se zavedenou sondou 
či PEGem. Zde je třeba zdůraznit, že pro 
tento způsob výživy se nehodí rozmixo-
vaná běžná strava. Pacientům se sondou 
či PEG jsou zdravotními pojišťovnami 
hrazeny speciální přípravky, ty jsou pro 
tento způsob aplikace výživy naprosto 
vyhovující definovaným obsahem živin 
i komfortním a hygienicky bezpečným 
způsobem podávání.  
Stravování a nutriční péče klientů v so-
ciálních zařízeních je záležitostí celého 
kolektivu pracovníků – lékaře, nutrič-
ního terapeuta, zdravotnického perso-
nálu, pracovníků v přímé péči, kuchařů  
a jejich spolupracovníků ve  stravovacím 
provozu. Ti všichni se podílejí na tom, 
že klient dostane kvalitní výživu v řádné 
kvalitě a dostatečném množství. Teprve 
jejich souhrou a dobře odvedenou prací 
je stravovací služba bezchybná a k užitku 
klienta.

Bc. KVĚTA KRAJÍČKOVÁ
Předsedkyně sekce  

nutričních terapeutů ČAS
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Mons. František Václav Lobkowicz 
vyjádřil při této příležitosti na-
ději, že lidé, kteří najdou v bu-

doucí novostavbě svůj domov, budou  
v něm opravdu šťastní a spokojení. Vy-
zvedl rovněž význam toho, jak je důleži-
té, aby se nejen církevní, ale i státní insti-
tuce dokázaly dobře starat o ty nejslabší, 
kteří se bez naší pomoci neobejdou. Prv-
ními obyvateli domova „U svatého Jana“ 
bude dvanáct klientek a klientů, kteří 
dosud žijí v Domově na Liščině v Ostra-
vě-Hrušově. 
Realizace projektu „Transformace Domova 
Barevný svět a Domova na Liščině“ před-
stavuje dosud nevětší investici v historii 
organizace Čtyřlístek. Jeho první etapa 
zahrnuje výstavbu pěti nových domů pro 
šedesát klientů obou uvedených domovů. 
Celková dotace na tyto stavby z rozpočtu 
IROP činí 84,7 milionu korun a dalšími  
16 miliony přispěje ze svého rozpočtu zři-
zovatel Čtyřlístku – statutární město Ost-
rava. Ve druhé etapě zmíněného projektu 
pak bude vybudováno dalších dalších šest 
domů a dva projdou rekonstrukcí, dohro-
mady ubytování pro 99 klientů Domova 
Barevný svět, Domova na Liščině a Domo-
va Jandova. Celkem se tedy přestěhuje do 
nových podmínek 159 klientů organizace 
z nynějších více než 270. Náklady na reali-
zaci obou etap projektu jsou odhadovány 
na 270 milionů korun, z toho bude činit 
příspěvek z fondů Evropské unie více než 
230 milionů korun. 
Výstavba nových domů v několika ost-
ravských městských obvodech – Petřko-
vicích, Nová Bělá, Ostrava-Jih a Slezská 
Ostrava, pokračuje od září letošního roku 
mílovými kroky. Vítězi veřejné zakázky 
na realizaci první etapy projektu jsou os-
travské společnosti Stamont – Pozemní 
stavitelství s. r. o. a Morys, s. r. o. Všech pět 
nových domků by mělo být dokončeno již 

za rok, kdy budou no-
vostavby vybaveny no-
vým nábytkem na míru 
a připraveny na příchod 
svých obyvatel.
Andrej Foltýnek, pro-
jektový manažer ost-
ravského Čtyřlístku, do- 
slova „bdí“ nad tím, aby 
stavbaři dodržovali jak 
termíny, tak kvalitu jed-
notlivých staveb. 
„Koordinovat výstavbu 
pěti objektů, které se usku-
tečňují prakticky souběž-
ně (zhruba se čtrnácti-
denními rozestupy), je časově a organizačně 
poměrně náročné. Největší úskalí spatřuji 
především ve vzdálenosti jednotlivých sta-
veb (celkem se nacházejí v okruhu přibližně  
55–60 km) a také v situaci, jež vzešla z výbě-
rového řízení: stavby provádějí dva generální 
dodavatelé, kteří mají ještě své subdodava-
tele, s nimiž dennodenně komunikuji. Zatím 
však musím oba hlavní stavbyvedoucí po-
chválit, spolupráce s nimi je výborná,“ při-
bližuje pan Foltýnek největší úskalí tohoto 
projektu a dodává:  „Výběrové řízení však 
probíhalo velmi korektně, a to jak ze strany 
všech uchazečů, tak ze strany advokátní 
kanceláře, která pro nás toto řízení organi-
zovala. V celém procesu přípravy projektu 
byl největší problém v inženýrské činnosti,  
tj. získání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. 
Osobně se domnívám, že plánované termíny 
(zahájení provozu září/říjen 2019) je možné 
dodržet. Samozřejmě bude vše záviset na 
průběhu a intenzitě prací v zimních měsících, 
což je dnes obtížně předvídatelné. Druhou 
zásadní proměnnou je aktuální současná 
situace na poli pracovní síly a stavebního 
materiálu. Tuto situaci jsme se snažili postih-
nout kvalitními smlouvami s dodavateli. 

Následná realizace zbývajících osmi objektů 
(z toho pět objektů vybuduje zřizovatel Čtyř-
lístku – statutární město Ostrava a další dvě 
rekonstrukce a jednu novostavbu zajišťuje 
samotný Čtyřlístek) je plánována v příštích 
dvou letech. Vše bude záviset na průběhu 
plánovaných veřejných zakázek. Počítáme 
s tím, že poslední objekt tohoto projektu (re-
konstrukce Domova Jandova) bude podle 
plánu dokončen v závěru roku 2021.“
Uskutečnění těchto projektů ostravského 
Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravot-
ním postižením a jeho zřizovatele, sta-
tutárního města Ostravy, by mělo před-
stavovat zcela zásadní změnu v kvalitě 
sociálních služeb, poskytovaných touto 
organizací na území města Ostravy. Pod-
mínky pro to budou v následujících letech 
připraveny. Teprve čas však ukáže, zda se 
podaří tyto služby v nových domovech 
pro osoby se zdravotním postižením v 
plné míře zajistit i personálně, když se 
sociální služby nejen na Ostravsku trvale 
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných 
zaměstnanců, kterých se na trhu práce ne-
dostává nejen v tomto oboru…

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

Skutečně přelomovým okamžikem v novodobé historii Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava p. o., se stal pátek 14. září, kdy byl v Ostravě-Petřkovicích v lokalitě „U svatého 
Jana“ slavnostně položen základní kámen k první stavbě první etapy projektu Transformace Domova 
Barevný svět a Domova na Liščině. Biskup diecéze Ostravsko-Opavské, Mons. František Lobkowicz, 
spolu s náměstkem primátora města Ostravy Zbyňkem Pražákem, jednatelem Stamontu – Pozem-
ního stavitelství Jaromírem Janečkou, starostou Petřkovic Ivem Mikulicou a ředitelem ostravského 
Čtyřlístku, Svatoplukem Aniolem, slavnostně poklepali na symbolický základní kámen novostavby, 
jež tady vyroste už za rok. Začala se tak odvíjet zcela nová etapa péče o klienty Čtyřlístku.

SMĚLÉ PLÁNY
O S T R A V S K É H O  Č T Y Ř L Í S T K U
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JAKÁ JE PRESTIŽ POVOLÁNÍ 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?
Redakce se svolením autorky, která chce ale zůstat v anonymitě, uveřejňuje její  
zamyšlení: „Zkusím říct jen zlomek ze své práce, co vidím a co cítím...“ 

Pracuji v domově důchodců, jsou zde 
lidé různých postižení, lidé stále myslící  
i chodící, ale i lidé ležící, kteří jsou zce-
la odkázáni na pomoc. Chápu, že doba, 
kdy se převážně rodina o své babičky  
a dědečky starala, je pryč, a asi to dělá už 
málokdo, i když znám i několik holek, do-
konce i jednoho muže, kteří o své rodiče 
pečují. Jistě, je jiná doba, ale je jiné i sociál-
ní cítění, empatie, úcta vůči svým blízkým? 
Nemusíte souhlasit, vidíte možná jen svůj 
pohled, ale my, co pracujeme v sociálních 
službách, vidíme těch osudů víc. Někdy se 
opravdu musím hodně držet, abych něco 
neřekla, asi i hodně od plic. 
Vyrůstala jsem u své babičky a starala se 
o ni ještě jako víc jak třicetiletá. Byla tehdy 
poměrně soběstačná, ale nikdy jsem ne- 
opomněla se za ní zastavit a poptat se, co 
je třeba. Jít jí nakoupit, pomoct jí vykoupat 
se, atd. 
Jako děckám nám bylo vtloukáno do 
hlavy, že když potkáme staršího, zdraví 
se. Pokud jsme nějak opomněli, proběhl 
pohlavek a důrazné slovní připomenutí, 
jak se máme chovat. Věděli jsme, že paní 
Franclová v ulici nemůže na nohy, nikoho 
nemá, takže když jsme šli do obchodu, 
měli jsme automaticky zajít i za ní a op-
tat se, jestli nechce něco koupit, což věřte 
nebo ne, opravdu fungovalo! Paní Franclo-
vá často sedávala u okna, někdy u domu 
na lavičce, a když nás pak viděla, a byl např. 
čas jablek, zvala nás, ať si jdeme natrhat. 
Brala to samozřejmě jako revanš, že jí cho-
díme nakoupit, nebo jsme jí někdy nosili 
z knihovny na výměnu knížky. Vyptala se 
nás, co se děje po dědině a bylo to pro ni  
i chvilkové povyprávění. 
A teď... existují ústavy, kde je z hlediska péče  
o klienty postaráno, nicméně je někdy těž-
ké odpovídat paní, když se ptá: „Sestřičko, 
a přijdú naši?“ Nebo ta samá paní řekne: 
„Já chcu jít dom.“ Další babička se ptá: 
„Sestřičko, a naše Jana je v práci?“ Tak jí 
řeknete: „Ano paní Nováková, ona pra-
cuje.“ Na to paní Nováková řekne „A Míla 
taky pracuje?“ „Ano i Míla pracuje.“ „No 
ale Evička, ta už by mohla dojít, ta nepra-
cuje.“ Myslíte si... ano Evička nepracuje, 
ale prostě asi nemá čas. Paní má tři dcery,  
a plus dvě, co kdysi vychovala a vyvdala.  

Z toho dvě jsou v místě a zbytek do 10 km, 
vnuků ani nevím kolik má.  Takže radši, po-
kud to jde, vezmete paní ven a vyvezete 
aspoň s dvěma dalšími na zahradu, aby si 
mohli vyprávět spolu a nemusely myslet 
na to, proč ty jejich děti ani vnuci nechodí. 
Jsme „personál“, nicméně někdy se ne-
ubráním tomu, že když paní Václavková 
vzpomíná, jak měla ráda trnky, ale letos 
už je asi neochutná, tak když jsem je trhala 
doma, donesla jsem jí je včetně pečených 
čajů, které jsem dělala. Paní začala plakat: 
„Setřičko moc děkuju. Vidíte, a céra má 
u baráku tolik trnek a byla tu naposled  
v srpnu.“ Na to nejde nic říct, nechcete se  
v tom ani moc patlat, jen chcete udělat 
malou radost a zlepšit jim den. 
A pak další paní, která už hodně zapomíná  
a díky tomu se není schopna o sebe po-
starat. Dcera je profesorka angličtiny na 
střední škole, vnučky dělají prý modeling. 
Paní, řekněme Bezděková, přišla do do-
mova a měla velmi poskrovnu oblečení, 
když se polila, nebylo do čeho ji převléct. 
Paní byla celkově docela zanedbaná, měla 
velkou hnisavou ránu na těle, kterou jí evi-
dentně nikdo nepomohl ošetřovat nebo 
řešit u lékaře. Co ale pak nemůžete pocho-
pit – a je jasné, že si to mezi sebou řekne-
me –, že když asi po dvou měsících, kdy ji 
nikdo za celou tu dobu nenavštívil, přišla 
její dcera s jednou z vnuček, a paní Bezdě-
ková po jejich návštěvě měla namalované 
oční linky a stíny a na krku korále... Na od-
chodu jednu z našich pečovatelek poučily, 
že by bylo dobré, kdyby jí někdo i obarvil 
hlavu, že ji brzo navštíví jejich právník, tak 
ať trochu vypadá...
Návštěvy začaly být v jednu dobu obden, 
protože paní Bezděková nechtěla stále 
souhlasit s prodejem bytu, co po ní zůstal, 
i když bylo jasné, že domů se nikdy nevrátí. 
Jednou večer vešla do pokoje pečovatelka, 
která nesla paní Bezděkové večeři. No to si 
tedy dovolila moc! Vrátila se úplně bez sebe 
s tím, že paní tam má zas dceru, což ale 
nevěděla, a jen tam vešla, tak ji tato „milá 
osoba“ značně zvýšeným hlasem usadila: 
„No to nás tady nemůžete v klidu nechat 
a musíte sem chodit?“ A jelikož zrovna te-
lefonovala, do telefonu pronesla: „Počkej 
prosím tě, zrovna sem vlezla jen NĚJAKÁ 

PEČKA“. Ano, Adéla (ona pečovatelka) došla 
celá bez sebe a řekla, že se na takovou práci 
může víte co, a ať jde tato paní víte kam... 
Paní dcera je arogantní osoba, která se na 
Adélku dívala jak na podřadný plebs, proto-
že zřejmě tato práce není pro někoho jejího 
typu patřičně reprezentativní. Takových lidí 
je spousta, takže  si pak říkáte, proč se teda 
o své rodiče nestarají sami? Nebýt těch „pe-
ček“, kdo by se postaral i o její matku, když 
ona sama nemůže? A když neměla dva mě-
síce potřebu ji navštívit? 
Ty „pečky“, které např. vánoce místo  
u svých rodin tráví ve službě, a i přesto, že 
to nejsou jejich pokrevní příbuzní, nosí jim 
ještě ze svého třeba ty pitomé trnky nebo 
i oblečení.
„Pečky“, které si s nimi vykládají, když je 
trochu času, a snaží se je uchlácholit, když 
jsou smutní z toho, že za nimi nikdo ne-
chodí, a snaží se to omlouvat, protože je 
jim těch babiček a dědečků líto. 
Dokonce častěji než rodina bývají právě 
pečovatelky u toho, když člověk odchází 
ze světa, a mockrát je samy chytnou za 
ruku, aby neodešli ze světa úplně sami. 
Kdysi jsem četla, že výši společnosti udává 
to, jak se chová vůči lidem starým, potřeb-
ným, ke zvířatům a jak je schopna se o ně 
postarat. Nerada dělám srovnávání, jak to 
bylo dřív a teď, ale opravdu si pamatuju, 
že na venkově jsme měli stařenky a staříč-
ky (to byly prababičky a pradědečci), pak 
normálně babičky a dědečky, a bývalo je  
i nějak víc všechny vidět. 
Tak pokud je výše společnosti udávána 
empatií a úctou, tak bych asi řekla, že je 
něco „shnilého“ v naší nynější společnosti. 
Můžeme klientům zkoušet zbytek života 
trochu ulehčit, snažit se je rozveselit, ale 
my nejsme jejich rodina. Mají nás rádi taky, 
ale je to jiné.  Oni pořád budou vzpomínat 
na ty své Evičky, Aničky, Toníky, a i když je 
těmto dětem už třeba 50 i více let, pořád 
jsou to pro ně jejich děti a jen ty můžou 
způsobit, aby se rozzářili, když je vidí. 
Tak možná by měly tyto „děti“ víc myslet 
na své pořád rodiče, co se o ně starali kdysi 
dávno. 

(Jména byla změněna.) 
LENI LENINA



KULATÝ STŮL 
K VÝŽIVĚ

Přítomné přivítal MUDr. Petr Bouzek, před-
seda Společnosti, který také celou diskuzi 
moderoval. Slovo dostal každý účastník  
a tak jsme z diskuze vybrali jen několik 
okruhů a některé zajímavé příspěvky. 

PROBLEMATIKA DIET VE STRAVOVÁNÍ

Všichni diskutující se shodli na tom, že 
běžně zvládají indikované diety a využí-
vají k administrativě stravování počítačové 
programy, což velmi usnadňuje provoz.   
Pavla Bůžková z Domova  Alzheimer shr-
nula: „Většinou máme stejné diety, ale na-
víc máme ke klientům individuální přístup. 
Spolupracujeme s externí nutriční terape-
utkou a máme i vlastní nutriční terapeut-
ku, která je zčásti sponzorovaná dodavate-
lem nutričních doplňků.“  A zde již zaznělo 
hlavní téma, nedostatek nutričních terape-
utů a fakt, že zdravotní pojišťovny nechtějí 
uzavírat smlouvy na úhradu jejich výkonů. 
„Je problém nasmlouvat nutričního tera-
peuta se zdravotními pojišťovnami, stejně 
jako u rehabilitace“, konstatoval Petr Bou-
zek. „Přitom obojí je pro seniora to nejdů-
ležitější a může to zabránit mnoha zdra-
votním potížím“. 

DIAGNOSTIKA MALNUTRICE

„Nutriční screening provádíme při pří-
jmu nebo po návratu z hospitalizace,  
a pravidelně jednou za rok, vážíme jednou 
měsíčně, případný jiný nutriční problém 
oznámíme nutriční terapeutce, která kon-
zultuje s nutriční  lékařkou další postup 
včetně zavedení sippingu. Při úbytku 
váhy sledujeme příjem tekutin a stravy,“ 
popsala praxi Radka Němcová z Domova 
pro seniory Chodov.  „ Diety a jejich změny 
předepisuje praktický lékař, který má naše 
klienty v péči.“
Lucie Růžičková, vedoucí nutriční tera-
peutka z Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze připomněla:  „My, kteří jsme se 

tu sešli, jsme ze zařízení, která se nutriční 
péči věnují a mají o to zájem. Ale ostatní 
domovy jsou na tom daleko hůř, pokud 
tam není tam žádný nástroj pro vyhledá-
vání klientů s malnutricí. My jsme začí-
nali se standardy v domovech, kde byli 
nutriční terapeuti a měli zájem. K nám 
do fakultní nemocnice se ale  dostávají 
klienti právě z těch domovů, kde to pod-
chycené není. Nutričních terapeutů je 
málo, ale je nutné při příjmu a pak opa-
kovaně vyhodnocovat, jak na tom klient 
je. Ale důležitá je i návaznost, když se 
malnutrice vyhledá, aby ji někdo řešil. Je 
dobré mít standard, přesně určeno, kdo, 
kdy a co dělal, závisí to i na ošetřovatel-
kách, na sestrách, na zájmu vedení celé-
ho zařízení.“
Diskuze se rozvinula i okolo problému, 
když klient odmítá jíst. I k tomu se vyjád-
řila Lucie Růžičková: „Jak řešit stížnosti na 
úbytek váhy? Když klient nechce jíst, není 
možnost ho donutit. Ale pokud je snaha, 
přesné záznamy, postupy, je možné dolo-
žit rodině, že jste se to snažili řešit, a že to 
třeba nevyšlo, mohlo mít i jiný zdravotní 
důvod. Hlavně je to někde zaznamenáno, 

a zařízení má pro případnou stížnost mož-
nost vše doložit.“

JAK MOTIVOVAT KLIENTY K JÍDLU?

Nápadů zaznělo mnoho, shoda zazněla  
v tom, že jídlo musí být chutné, ale ne 
přesolené, vzhledově lákavé, což lze díky 
technologiím udělat i u mechanicky upra-
vené stravy použitím dělených talířů, zlep-
šením úrovně podávání stravy. Na klienty 
se nesmí spěchat a je třeba jim zajistit po-
moc s konzumací jídla. Ale zase zaznělo: 
personální problémy – nedostatek ošetřo-
vatelek. 
Z diskuze vyplynulo, že v zařízení se snaží 
vyjít vstříc přáním klientů, ale občas je to 
v rozporu nejen s pravidly správné výživy, 
ale i s předepsanou dietou. Stravovací ko-
mise složené z klientů jsou sice ve většině 
zařízení, ale přítomní se shodli na tom, že 
moc nefungují. Nelze vyhovět všem. Pro-
tože nutriční terapeutky často musí čelit 
stížnostem klientů i příbuzných, bylo by 
dobré mít v ruce standard nutriční péče, 
kterým by doložily klientům, že dostávají 
správnou stravu, i když jim zrovna nechut-
ná. Je také nutné sledovat vracení jídla, 
je to zpětná vazba pro tvorbu jídelníčku. 
„Problém je, že klient se má najíst jako 
doma, chce guláš a pivo. Znám případ, 
že klientovi s diabetickou dietou návště-
va přinesla dorty, a skočil s hyperglykémií  
v nemocnici,“ konstatoval Petr Bouzek. 

JAK PRACUJE NUTRIČNÍ TERAPEUT – 
MÁ BÝT V KUCHYNI NEBO NA  
POKOJÍCH A „KRMIT“?

Nutriční terapeutky by uvítaly usnadnění 
práce na úseku stravovacího provozu, aby 
mohly být více na odděleních. Je rozdíl, 
jestli mají na starost stravovací provoz – to 
je spousta práce, normy, jídelní lístky, hlav-
ně papírování, nebo jestli mají dostatek 
prostoru na přímou nutriční péči o klienty.  

Dne 15. 10. se v Lékařském domě v Praze 2 sešli na pozvání Společnosti lékařů a zdravotníků v sociál-
ních službách ČSL JEP odborníci na výživu, lékaři, nutriční terapeuti a pracovníci stravovacích provozů, 
aby si vyměnili zkušenosti a hovořili o problémech tohoto oboru. 

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP



Pozn. red.: Nutriční terapeut nesmí klienty 
krmit, to je ošetřovatelský úkon.
Dále by také uvítaly lepší a rychlejší spo-
lupráci s nutričním lékařem – trvá dlouho 
získat předpis na sipping. Kristina Cha-
loupková z Domova u Biřičky v Hradci 
Králové si také postěžovala: „Je dlouhá 
prodleva, než se dozvím, že je někdo v pro-
blému, pečovatelky to oznámí až po třech 
týdnech, pak trvá,  než přijde intervence,  
a klient je celý měsíc v riziku malnutrice…“
Radka Němcová z DS Chodova reagova-
la: „U nás to funguje, ale vítala bych větší 
pružnost z kuchyně, např. paní, která při-
šla po operaci žlučníku, má změnu diety,  
a přesto jí několik dní chodí normální stra-
va, a musí si kupovat rohlíky. Přála bych 
si, aby nutriční terapeutka více chodila 
na patra, aby viděla, jak se strava podává  
v praxi.“
Pavla Bůžková z Domova Alzheimer při-
pojila svůj názor: „Z mého pohledu máme 
dobře zvládnutou komunikaci mezi úse-
kem a kuchyní, máme pro vše udělané 
normy, a nutriční terapeut se věnuje hlav-
ně individuálně klientům.  Co bych chtěla 
zlepšit, to je hlavně technické vybavení 
v kuchyni, protože lidí je málo a ušetří to 
čas. Také chci zlepšit i výdej, hlavně vzhled 
mixů, ale vše naráží na nedostatek lidí,  

a kvalitních lidí. Jsme soukromé zařízení, 
na vše si musíme vydělat, postupně se vy-
bavujeme, třeba blixery, aby se mixovaná 
strava nemusela tolik ředit, byla výživná,  
a vzhledná.“
Diskuze se opět vrátila k problému nedo-
statku lidí v této profesi. I když domov má 
nutričního terapeuta, a platí si ho z jiných 
prostředků, než aby jeho činnost hradila 
zdravotní pojišťovna, stejně je to málo. Ko-
lik nutričních terapeutů na kolik klientů? 
Kam se nutriční terapeuti ztrácí, vystudu-
jí a jdou mimo obor? K tomu se vyjádřila 
Květa Krajíčková, předsedkyně sekce nu-
triční terapeuti České asociace sester:  „Ví 
někdo, kolik je sociálních zařízení v České 
republice? Asi 1000. A ví někdo, kolik je 
nutričních terapeutů? Asi 100, přepočítá-
no na celé úvazky, a to je kriticky málo. Ale 
další problém: když už nutriční terapeutka 
sestaví perfektní jídelníček, nastává pro-
blém, kdo jídlo uvaří. Personál v kuchy-
ních je stejný problém, jako nedostatek 
pečovatelů, mnohdy tam jsou i nevyučení, 
vzhledem ke mzdovým podmínkám tam 
špičkový kuchař pracovat nepůjde. Ale 
k nutričním terapeutům. Dnes je v České 
republice 15 škol, které učí v nějaké formě 
nutriční terapeuty, ročně končí asi 400 ab-
solventů, když ale někam nastoupí, dosta-

nou středoškolský plat, není zohlednění, 
že mají VOŠ či vysokoškolské vzdělání. Tak-
že si hledají jiné uplatnění.“
Závěrem celou diskuzi shrnul Petr Bouzek, 
předseda Společnosti lékařů a zdravotní-
ků v sociálních službách: „Děkuji všem za 
podněty. Předsevzal jsem si, že Společ-
nost, kterou zastupuji, bude všemi možný-
mi způsoby prosazovat, aby nutriční péče 
byla zařazena legislativně mezi položky, 
které jsou hrazeny z veřejného zdravotní-
ho pojištění. O to samé usiluji i u rehabili-
tační péče, protože i ta je důležitá – najíst 
se a hýbat se, to je v geriatrii nejdůležitější.“

LENKA KAPLANOVÁ  
ve spolupráci s KVĚTOU KRAJÍČKOVOU
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Proslav bábi, proslav dědu
Také slýcháváte...
• že lidé ve vyšším věku jsou nudní??
• že neměli zajímavý život??
• že už nám vlastně nemají co říci??
• že stojí za to psát jen o známých osobnostech??
Zkusme to změnit!

Realizace akce: webový portál Mladí duchem – www.mladiduchem.cz
Cíl akce: • posílení mezigenerační komunikace
 • pozitivní motivace seniorů
 • možné sdílení příspěvku s příbuznými v ČR i v zahraničí
 • zanechání vzpomínky na konkrétního člověka na Internetu
Časový rozsah: 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019 
Celkem 3 kola pro příjem a výběr příspěvků: 
leden 2019  příjem příspěvků od 1. 12. 2018 do 25.12.2018
únor 2019   příjem příspěvků od 1. 1. 2019 do 25. 1. 2019
březen 2019  příjem příspěvků od 1. 2. 2019 do 25. 2. 2019 

Porota vybere – po 25. dni v měsíci – v každém kole 10 příspěvků, které budou publikovány a uloženy na webovém portálu  
www.mladiduchem.cz v sekci Aktivity a budou zároveň sdíleny na https://www.facebook.com/mladiduchem...   

Podrobnosti o akci: http://mladiduchem.cz/cs/proslav-babi-proslav-dedu

Anketa se netýká jen příbuzných – je možno napsat o jakémkoliv člověku staršího věku, který vás zaujal. Je možno napsat např. o klien-
tovi ze zařízení sociálních služeb apod.

Dejte sv ým blízk ým dárek formou veřejného ocenění jejich osobnosti.

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ...
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Právě neděle byla věnována kategorii jí-
del 70 + a u soutěžních jídel se hodnotila 
nejen chuť a vzhled, ale i nutriční hodnota, 
a přihlíželo se také k tomu, jak se seniorům 
bude konzumovat, neboť s věkem přichá-
zejí i potíže s kousáním a polykáním a také 
se mění jejich chutě. Přihlíželo se i k využití 
sezonních potravin a zeleniny. 

Komisařky a komisaři měli nelehký úkol – 
ochutnat 12 jídel připravených pro seniory 
a 4 jídla v kategorii racionální strava, a to 
vše v rozmezí cca 3 hodin. Že to byl nároč-
ný úkol, potvrdil i jeden z komisařů, MUDr. 
Petr Bouzek, který byl do komise pozván 
nejen jako známý labužník, ale i jako před-
seda Společnosti lékařů a zdravotníků ČSL 
JEP: „I když jsem ochutnával z každé porce 
jen malý kousek, tak asi u 14. jídla jsem měl 
krizi, pocit, že už do sebe nedostanu ani 
kousek jídla, ale překonal jsem to.“ 

Komise byla složená nejen z odborníků 
na vaření, ale zastoupeni byli i odborníci 
na výživu a lidé, pracující se seniory. Dále 
byli v porotě zástupci partnerských firem: 
Makro, Country Life, Hofmann Bohemia a 
Vodňanská drůbež. Každý ze soutěžících 
kuchařů své jídlo představil, popsal postup 
a odpovídal na otázky moderátora soutě-
že, Zdeňka Hladíka. Vládla velmi uvolněná, 
veselá atmosféra, právě díky jeho vtipným 
poznámkám a komentářům.

„V této soutěži nejde o zážitkovou gastro-
nomii, ale cílem je umožnit pro běžné 
kuchyně využití nových technologií, no-
vých surovin, nových postupů a dokázat, 
že i přes finanční limity lze vařit chutně, 

nápaditě, a pořád se něco nového učit, 
vzdělávat se,“ říká Zdeněk Hladík. 

Daniela Davidová, ředitelka Centra so-
ciální pomoci Vodňany svou soutěžící 
kuchařku podporovala přímo na místě. 
Soutěž bere jako výzvu. „Vaříme dobře, 
ale chybí nám nová inspirace. Senioři 
mají rádi klasická česká jídla. Vždyť je 
to generace válečná, a přijít v jídelníčku  
s novinkou je obrovský risk.“ Soutěž-
ním jídlem vodňanského zařízení byl 
kapr po Třeboňsku. „Je to jídlo typické 
pro naši oblast, a také jsme tím dodrželi 
pravidlo soutěže, že pokrm by měl být 
z našeho regionu.“ Kapr se umístil na  
4. místě, ale to paní Davidovou netrápi-
lo. „Byly to nervy, ale výměna zkušeností 
z praxe je k nezaplacení. Díky tomu, že 
jsem byla doprovodem naší kuchařky,  
a viděla soutěž na vlastní oči, dala jsem si 
sama sobě bojový 
úkol. Domluvím se 
s přáteli řediteli, a 
zorganizuji výměn-
né stáže kuchařů.“

A že bylo inspirace 
opravdu hodně. Jen 
malá ukázka: Kuřecí 
sekaná s quinoou, 
zeleninová omáč-
ka zjemněná žervé, 
podávaná se špal-
dovými knedlíky a 
pohankovými pu-
kanci s brusinkami 
(Martina Krtičková, 
RÚ Hostinné). Králi-

čí stehýnka na omáčce z černého rybízu 
a s dýňovými haluškami (Bohumil Palou-
nek).

Vítězem soutěže v kategorii 70+ se sta-
la Petra Zavoralová, která zastupovala 
Domov u sv. Anežky v Luštěnicích. Do 
soutěže ji přihlásila vedoucí stravova-
cího úseku, a vítězným pokrmem byla 
vepřová líčka na víně s kořenovou zele-
ninou k tomu krémové šťouchané bram-
bory. „Tento pokrm je u nás doma velice 
oblíbený,  proto jsme ho zkusili zařadit 
do jídelního lístku, ale klienti ho raději  
s bramborovou kaší. Mohli bychom dě-
lat ještě zajímavější jídla, ale máme pro-
blém s nedostatkem pracovních sil. Že 
se kuchaři v Domově u  sv. Anežky snaží 
prosazovat trend zdravé výživy ukázala 
svým jídlem i další kuchařka z tohoto za-
řízení, Václava Hlaváčová, která připravi-

ŽIJTE 
S CHUTÍ

V druhém listopadovém víkendu 
se v Praze Stodůlkách v prostorách 
Akademie Makro odehrála – dle 
slov organizátora – poprvé na světě, 
soutěž Nejlepší kuchař roku 2018 ve 
společném stravování – tedy kuchařů  
z mateřských a školních jídelen, a ku- 
chařů z domovů pro seniory, nemocnic  
a léčeben. Soutěž zorganizovala Asociace  
kuchařů a cukrářů ČR a jejím iniciátorem je 
Ing. Zdeněk Hladík, předseda sekce veřejného 
stravování. 

Vítězné jídlo  
v kategorii 70+

Zdeněk Hladík a Petr Bouzek. Na soutěži začala spolupráce Asociace 
kuchařů a cukrářů a Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních služ-
bách v oblasti nutriční péče pro seniory.



Můžete nám Šmakouna představit?                                                                                                                                     
Šmakoun je česká potravina vyráběná 
tepelnou úpravou čistého vaječného bíl-
ku bez chemických látek a konzervantů. 
Obsahuje 14 % bílkovin vaječného bílku, 
jejichž základem je ovoalbumin. To, co 
neobsahuje, jsou tuky, sacharidy, cho-
lesterol, lepek či laktóza. Důležitá je i níz-
ká hladina energie.

Jak se dá využít v kuchyni domovů 
pro seniory?                                                                                                     
Ve výživě seniorů je důležitý obsah kvalit-
ní a lehce stravitelné bílkoviny a Šmakoun  
celkovou bilanci bílkoviny významně po-
siluje. Může nahradit maso a výhodné je 
jeho spojení se zeleninou, brambory či 
těstovinami. Použití je velmi jednoduché: 
Šmakouna stačí přidat (přistrouhat, přikrá-
jet) do řady běžných, slaných i sladkých 
jídel, která pak mají více bílkoviny, méně 
tuků a sacharidů. Podle ohlasů a informací 
řada stravovacích zařízení takto Šmakou-

na s úspěchem používá. Více informací  
a receptů najdete na www.smakoun.eu.

Je Šmakoun běžně k dostání?                                                                                                                   
Výrobky Šmakoun dodávají do celé ČR naši 
obchodní partneři, především Makro C+C,  
a pak další velkoobchody se zaměřením na  
gastronomii. V případě jakýchkoli problé- 
mů nás můžete kontaktovat na webové  
stránce. Chci ještě podotknout, že spolu-
prací s Asociací kuchařů a cukrářů a Sekcí 
nutričních terapeutů chceme zvýšit celko-
vou informovanost o výhodách Šmakouna 
a o jeho použití ve veřejném stravování.

O zhodnocení výživových hodnot 
jsme požádali Květu Krajíčkovou, 
nutriční terapeutku.
Šmakoun je zajímavý produkt, který si 
hledá místo na našich talířích. Šmakoun 
je zdrojem kvalitních živočišných bílko-
vin při současném nízkém obsahu tuku 
a cholesterolu.  Při výrobě se nepoužívají 

konzervanty ani jiné chemické látky. Pro-
to ho vyhledávají z preventivních důvodů 
ti, kdož chtějí žít a stravovat se moderně  
a fit. Hodí se také pro sportovce a paci-
enty se zvýšenou potřebou bílkovin. Pro 
nízký obsah tuku a cholesterolu by Šma-
kouna měly konzumovat zejména osoby, 
které mají kardiovaskulární problémy,  
diabetes, trpí nadváhou či obezitou. 
V základní tradiční neochucené verzi jím 
lze obohacovat běžné pokrmy – poma-
zánky, pečivo, náplně, dusit se zeleninou, 
zapékat, přidat do mletého masa atd. 
Je chuťově neutrální, takže nepotlačuje 
ostatní použité suroviny. Ochucené va-
rianty Šmakouna lze konzumovat přímo 
(třeba jako zdravou náhradu chipsů k te-
levizi), či z nich připravovat moderní spe-
ciality – chutné a přitom zdravé.
Šmakoun je lehce stravitelný a můžou ho 
bez problémů jíst i osoby s potřebou šet-
řící diety. Najde proto uplatnění i v kuchy-
ních nemocnic a domovů seniorů.

Zeleninový špíz Šmakoun – struktura Dýňové karbanátky

ŠMAKOUN ZAUJAL 
Jedním z partnerů soutěže byla společnost Proteiner Trading Praha a její zástupce  Jiří Plánička zde 
představil  výrobky Šmakoun, které jsou vhodné pro zdravý životní styl. Obsahují velké množství živo-
čišných bílkovin , což je vhodné právě pro kuchyni určenou seniorům nebo zdravotně postiženým. Mezi 
soutěžícími vzbudily velký zájem, a proto přinášíme další informace.
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la čočkové kari se salátem z červené řepy, 
a získala třetí místo. „Uvařit dobře čočku 
není těžké, horší je přesvědčit klienty, 
aby ji v takové racionální úpravě jedli. 
Nejradši by čočku nakyselo s prorostlým 
uzeným,“ svěřila se autorka pokrmu. 

Na závěr za všechny shrnula své dojmy 
Daniela Davidová: „Úžasné, máme plno 
nových zkušeností, navázaných nových 
přátelství. Jsme tak nadšení, že bychom 
hned příští týden jely znovu. A jsme po-
naučené, jak by se to mělo dělat. Stačí 
málo, malá změna a z jednoho pokrmu 
máte hned jiný.“

LENKA KAPLANOVÁ

Petr Bouzek 
byl první, kdo 
pogratuloval 
vítězce Petře 
Zavoralové 
a Václavě 
Hlaváčové
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Následně a postupně se do Standar-
dizace nutriční péče zapojilo 24 
Domovů pro seniory v rámci celé 

České republiky. Po celou dobu realizace, 
tj. do roku 2012, byly potřebné náklady 
na realizaci a organizaci projektu plně 
hrazeny firmou Nutricia. Od roku 2013 do 
roku 2017 byly firmou Nutricia hrazeny 
následné kontrolní reaudity ve standar-
dizovaných Domovech pro seniory, které 
ve dvouletých intervalech hodnotily, zda 
v příslušném zařízení je poskytovaná nu-
triční péče stále v souladu s parametry 
Standardizace. Každé z úspěšných zaříze-
ní má k dispozici Certifikát, který osvěd-
čuje, že poskytuje svým uživatelům vyso-
ce kvalifikovanou nutriční péči v souladu 
s platnými předpisy.
Za období od počátku Standardizace 
vstoupily k 1. 1. 2007 v platnost legisla-
tivní normy (zejména zákon 108/2006,  
a příslušná prováděcí vyhláška, Standar-
dy kvality sociálních služeb) a jejich ná-
vazné aktualizace. Postupně se význam-
ně obměnila klientela těchto zařízení ve 
vztahu ke stupni závislosti. Vznikla a dále 
stále vznikají oddělení domovů se zvlášt-
ním režimem pro uživatele s demencí, 
protože poptávka, respektive potřeba 
stále stoupá. Ve srovnání s klientelou 
roku 2005 tak jasně vidím změnu k vý-
razně polymorbidním uživatelům, s vý-
znamnými zdravotními problémy ovliv-
ňujícími schopnost příjmu stravy i její 
využití. Ruku v ruce s touto skutečností  
a s širší dostupností odborných informa-
cí, se zvyšuje v pobytových zařízeních 
sociálních služeb i počet pracovníků, uvě-
domujících si potřebu systémového řeše-
ní nutriční péče u této klientely. Potřebu 
signalizují také další typy pobytových 

zařízení, nejen Domovy pro seniory, ale  
i zařízení s klientelou mentálně a zdravot-
ně handicapovaných. 
Současně však stále ještě přetrvává  
v mnoha zařízeních legislativně neudrži-
telná situace, kdy je uživatelům poskyto-
váno dietní stravování bez kompetent-
ního personálního vybavení. Povinnost 
poskytnout uživatelům stravování včetně 
dietního, ukládá zákon 108/2006 od 1. 1.  
2007, přitom ještě v roce 2018 jsou za-
řízení, která poskytují dietní stravování 
(nejčastěji diabetické), které není realizo-
váno podle bezpečných pravidel (tedy 
adekvátně potřebě uživatele). Takto ris-
kantní poskytování služby – dietního stra-
vování, znamená vysoké riziko poškození 
klienta neodborně realizovanou službou. 
Běžně na stránkách pobytových zařízení 
zveřejňované jídelní lístky jsou v tomto 
směru dostatečně ilustrativní. Adekvátně 
a bezpečně poskytnutá služba dietní-
ho stravování znamená, podle receptur 
a jídelních režimů stanovených nutrič-
ním terapeutem, upravovaných aktuálně 
podle toho, co je či není uživatel schopen  
konzumovat. 
Od roku 2016 se postupně navyšuje po-
čet zařízení, která se o Standardizaci nu-
triční péče zajímají a chtějí ji realizovat. 
Proto jsem zpracovala aktualizovanou 
podobu Standardizace nutriční péče 
(verze 2), která je připravena tak, aby 
bylo možné realizovat její části samo-
statně. Celkově je členěna do 4 tematic-
kých modulů, 3 nezávislých seminářů  
a vyžaduje 2 jednodenní šetření přímo  
v zařízení. Materiál oponovaly zkušené 
kolegyně s praxí ve Standardizovaných 
DS, v pozicích nutriční terapeutky a ve-
doucí zdravotního úseku. Partnerem pro 

realizaci po odborné i organizační strán-
ce je Sekce výživy a nutriční péče, z. s. 
Odborně budou pro zařízení partnerem 
v realizaci zkušené lektorky (všeobecná 
sestra + nutriční terapeutka). 
Realizace plného rozsahu Standardizace 
je předpokládána v rozsahu 14–16 měsí-
ců (vždy s pauzou červenec–srpen, prosi-
nec–leden). Rozpočtené měsíční náklady 
činí cca 11 tisíc Kč.
Pro realizaci je v prvním běhu, vzhledem 
k předpokládanému celkovému počtu 
účastníků, potřebná účast minimálně  
3 zařízení (maximum 5). Pro přihlášení je 
třeba využít web http://www.sekce-vnp.
cz/standardizace-nutricni-pece-v-domo-
vech-pro-seniory, kde bude k 1. 1. 2019 
zveřejněn vstupní dotazník k vyplnění. 
Následně bude realizováno v dohodnu-
tém termínu jednodenní vstupní šetření 
v zařízení, pro zhodnocení jednotlivých 
oblastí realizace. Šetření realizuje vždy 
dvojice zkušené všeobecné sestry a zku-
šené nutriční terapeutky. Z šetření vy-
pracovaná zpráva bude podkladem pro 
smlouvu o realizaci Standardizace nutrič-
ní péče, podle zájmu a možností zařízení. 
Jednotlivé odborné úkony, zpoplatněné 
podle předem stanoveného ceníku, je 
třeba uhradit vždy před jejich realizací.  
Plný rozsah Standardizace nutriční péče 
ve verzi 2:
• Jednodenní vstupní šetření v zařízení
• 1. modul = identifikace nutričních rizik
• Seminář pro nutriční terapeuty (NT) - 

dietní systém v pobytových zařízeních 
sociálních služeb

• 2. modul = stravovací provoz 
• Seminář pro kuchaře – dietní stravová-

ní v pobytových zařízeních sociálních 
služeb

Proces Standardizace nutriční péče v Domovech pro seniory (DS) byl zahájen jako pilotní projekt v roce 
2005 ve třech pražských Domovech pro seniory, na žádost jejich ředitelů. Cílem bylo nastavení komplex-
ní a kvalifikovaně řešené výživy uživatelů, včetně systému zhodnocení realizace standardizované nutrič-
ní péče. Vznikl tak ucelený, unikátní a následně v praxi prověřený nástroj pro postupnou implementaci 
jednotlivých standardů nutriční péče do DS v České republice. Standardy vycházely z Mezinárodních 
akreditačních standardů (JCI) a Národních akreditačních standardů (SAK ČR), a stále jsou v souladu 
s platnou legislativou. Organizačního a finančního zajištění se velmi dobře zhostila firma Nutricia, od-
bornou náplň a posléze odbornou garanci celého projektu jsem zajistila já. 

Standardizace
NUTRIČNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH  

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VERZE 2
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• 3. modul = nutriční péče o uživatele
• Seminář pro NT a kuchaře – úprava 

stravování při potížích se žvýkáním  
a polykáním

• 4. modul = standardizace nutriční péče
• Jednodenní výstupní šetření v zařízení 

= zhodnocení realizace standardizova-
né nutriční péče

Za každý splněný modul obdrží zařízení 
dílčí certifikát, osvědčující splnění přísluš-
ného rozsahu činností.
Předběžné orientační náklady v Kč:

vstupní šetření cca 28 tisíc,
odborný seminář cca 16 tisíc,
odborný modul cca 21 tisíc,
výstupní šetření cca 28 tisíc.

Celý program Standardizace nutriční 
péče, verze 2, vyžaduje stejně jako dříve, 
aktivní zájem ze strany poskytovatelů. 

Ustanovení REALIZAČNÍHO TÝMU zaří-
zení, který po celou dobu v zařízení na 
zavedení a nastavení jednotlivých po-
třebných kroků pracuje. Jako optimální 
pro realizaci a s ní spojená opatření jak 
organizačního, tak i provozního charak-
teru se dlouhodobě osvědčuje toto se-
stavení:

Ředitel
Koordinátor týmu – vedoucí zdravotní-
ho úseku
Nutriční terapeut              

Předpoklady pro úspěšnou realizaci: 
• zájem a podpora managementu 
• schopný koordinátor realizačního 

týmu
• správné personální obsazení (zejména 

profesi nutriční terapeut)
• informovaný a motivovaný personál DS

• spolupráce všech pracovníků jednotli-
vých úseků  

• poctivý přístup 
• edukace uživatelů
Výsledky Standardizace nutriční péče:  
• Zavedení standardu umožňuje účin-

ně identifikovat a následně adekvátně 
uspokojovat nutriční potřeby uživatelů.

• Systematizace nutriční péče zvyšuje 
kvalitu poskytovaných služeb a pozi-
tivně ovlivňuje nutriční stav uživatelů.

• Standardní procesy poskytují garanci 
odborné správnosti a vysoké kvality 
poskytovaných služeb ve formě jasně 
zdokumentovaných postupů.

• Standardizace procesů umožňuje efek-
tivnější využití stávajících zdrojů.

Mgr. TAMARA STARNOVSKÁ 
starnovska@sekce-vnp.cz

Z  D O M OVA

V Olomouci proběhl 13. ročník odborné konference  
„Standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ“ 
zabývající se především problematikou veřejného stravování
Letošního ročníku konference v olo-
mouckém Clarionu se zúčastnilo na  
sedmdesát návštěvníků z řad vedení stra-
vovacích provozů zdravotnických zaříze-
ní, vězeňské služby, domovů pro seniory, 
hotelů, restaurací, cateringových spo-
lečností, menz i školních jídelen. Zášti-
tu konferenci poskytla: Česká asociace 
sester, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 
Asociace hotelů a restaurací ČR a Univer-
zita Karlova v Praze.
Programem konference prováděl Josef 
Štorm, člen akademického senátu UK  
2. lékařské fakulty a společně s Milošem 
Žáčkem, jednatelem HASAP Consulting 
zahájili konferenci slavnostním přivítáním 
účastníků. Jako první dostal slovo ředitel 
hotelu Robin Hanák, aby přivítal účastníky 
za hotel a společnost CPI Hotels.
Dopolední přednáškový blok zahájila 
vedoucí oddělení metodiky Státní země-
dělské a potravinářské inspekce Ing. Ka-
teřina Pavelková s přednáškou Aktuální 
legislativa a praktické poznatky z kontrol 
SZPI. Jak napovídá název její přednášky, 
věnovala se aktuální legislativě. Význam-
nou část přednášky věnovala novému 
Nařízení EU č. 2017/2158, které vstoupilo 
v platnost letos na jaře a které stanovuje 
povinnost provozovatelů gastronomic-
kých podniků zavést zmírňující opatře-
ní ke snížení akrylamidů v potravinách. 

Řeč byla také o alergenech a výsledcích 
z kontrol fritovacích tuků a olejů. Násle-
dovala přednáška Mgr. Petry Vašíčkové 
Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinární-
ho lékařství v Brně, která se věnovala té-
matu hygieny ve stravovacích provozech 
z pohledu mikrobiologických rizik. Před-
náška nesla výmluvný název Mikrobiolo-
gie – viry v potravinách – příklady z pra-
xe. Petra Vašíčková se během ní věnovala 
problematice výskytu a charakteristiky 
mikroorganismů, které mohou konta-
minovat potraviny a vyvolat alimentární 
onemocnění – a také vlivu technologií 
a různých druhů úprav potravin na tyto 
mikroorganismy. Poslední přednáškou 
před obědem bylo vystoupení Ing. Zdeň-
ka Hladíka, manažera kulinářského cen-
tra společnosti Country Life, s.r.o., člena 
představenstva AKC ČR a velkého propa-
gátora zdravého životního stylu na téma 
Výzvy současné gastronomie. Podtitul 
zvaný Chuť, krása, zdraví a vitalita na ta-
líři jasně naznačuje, že řeč byla o tom, jak 
dosáhnout toho, aby pokrm na talíři byl 
nejen chutný a dobře vypadal, ale aby 
také splňoval správnou nutriční hodnotu 
a prospíval našemu zdraví.
Po přestávce na oběd, o který se po-
starali kuchaři Clarion Congress Hotelu 
Olomouc a který byl nejen skvělým kuli-
nářským zážitkem, ale i inspirací, jak za-

jímavě a pestře sestavit menu v oblasti 
hromadného stravování, pokračovala 
konference druhou polovinou programu.
Tu zahájila prezentace metrologa, odbor-
ného poradce a auditora Ing. Drahomíra 
Matouška o metrologii v potravinářství a 
gastronomii. Jak vyplynulo z jeho před-
nášky věnované vědě o měření, lidstvo 
měří a potřebuje měřit odnepaměti – 
první zmínky o měření jsou staré 3000 
let. Dotkl se i problematiky ověřování a 
kalibrace měřidel a povinnostem v této 
oblasti pro gastronomické podniky.
Přednáškový blok pak uzavřel Milan Ba-
lun ze společnosti Krauthammer Partners 
Czech Republic přednáškou, jejímž téma-
tem byla komunikace a rozvoj lidských 
zdrojů. Řeč byla o tom, jak by měli mana-
žeři své lidi správně vést a motivovat je, 
aby dosahovali pozitivních výsledků, a 
jak je důležitá zpětná vazba a její dopady.

Konference se konala díky podpoře:
ADERA, s.r.o., CountryLife, s.r.o., DOMA-
PEK, s.r.o., EASY FM, s.r.o., Ecolab Hygiene, 
s.r.o., Electrolux, s.r.o., Espresso Profesi-
onal, s.r.o., Christeyns, s.r.o., KdeLovit.cz, 
Krauthammer Partners Czech Republic, 
s.r.o., MONTYCON Gastro, s.r.o., Vitana, a.s.
Za mediální podpory T&M Creative – 
GASTRO REPORT & MINUTKA, Všudybyl, 
Prime Time Production.

POZVÁNKA NA KONFERENCI
V příštím roce Vás zveme již na 14. ročník 
konference „Standardy v rámci stravo-
vacích služeb v EU a CZ“, která se bude 
konat v těchto termínech:
27. 3. 2019 v Praze
23. 10. 2019 v Olomouci

Připravujeme pro Vás přednášky z růz-
ných oblastí, které Vás zajímají, o čemž 
svědčí náměty od účastníků konferen-
ce. Pozvali jsme zástupce Státní veteri-
nární správy, upozorníme na novinky  
v legislativě týkající se deratizace a des-
infekce.
Jedna z přednášek ponese název „Ko-

ření jak ho znáte i neznáte“ a tradičně 
nebude chybět výstup zaměřený na ko-
munikaci a lidské zdroje. 

Registrace na jarní pražský termín  
bude spuštěna začátkem roku 2019 na 
www.hasap.cz.

n
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Obecně platí, že zdravotními služ-
bami se rozumí zejména po-
skytování zdravotní péče podle 

zákona o zdravotních službách a dále 
činnosti vykonávané jinými odbornými 
pracovníky, jsou-li tyto činnosti vyko-
návány v přímé souvislosti s poskyto-
váním zdravotní péče (§ 2 odst. 2 zák.  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). 
Zdravotní služby pak mohou být hraze-
né a nehrazené. Zákon č. 48/1997 Sb.,  
o veřejném zdravotním pojištění, pak  
v § 13 odst. 2 písm. a) uvádí, že

„(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu  
a za podmínek stanovených tímto zákonem

a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, 
diagnostická, léčebná, lékárenská, klinic-
ko-farmaceutická, léčebně rehabilitační, 

lázeňská léčebně rehabilitační, posudko-
vá, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní 
péče o dárce krve, tkání a buněk nebo or-
gánů, a to ve všech formách poskytování 
podle zákona o zdravotních službách.“

Z výše uvedené citace vyplývá, že je 
ošetřovatelská a léčebně rehabilitační 
péče péčí hrazenou z fondu veřejné-
ho zdravotního pojištění, a tudíž není 
právní ani skutkový důvod platit za 
její předepisování poskytovateli zdra-
votních služeb (zpravidla praktickému 
lékaři) pravidelnou měsíční platbu.

Co se nehradí ze zdravotního pojištění, 
nebo se hradí jen za určitých podmínek, 
uvádí § 15 a příloha č. 1 zákona o veřej-
ném zdravotním pojištění. Zde nenajde-
me žádný výkon odbornosti 913. Výkla-

dem a contrario dospějeme k závěru, že 
všechny výkony odbornosti 913 – vše-
obecná sestra v sociálních službách in-
dikované lékařem jsou zdravotní péčí 
hrazenou ze zdravotního pojištění.

Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
pak přináší s účinností od 1. 1. 2014 
podrobnou úpravu smlouvy o péči  
o zdraví (§ 2636 a násl.). Tento smluvní 
typ je charakterizován soukromoprávní 
povahou mezi pacientem a poskytova-
telem zdravotních služeb. Zpravidla tuto 
smlouvu sjednává pacient s poskytova-
telem zdravotních služeb. Je ale možné, 
aby ve prospěch ošetřovaného uzavřela 
smlouvu třetí osoba (např. osoba blízká). 
Pokud jde o úplatu, pak je zakázána pří-
má úhrada ve všech případech, kdy jsou 
služby hrazeny z prostředků veřejné-
ho zdravotního pojištění. Poskytovatel 
nesmí po pojištěnci požadovat přímou 
úhradu za péči nasmlouvanou s jeho 
zdravotní pojišťovnou v rámci smlouvy o 
poskytování a úhradě hrazených služeb 
(obdobně i zvláštní smlouvy).

Vzhledem k tomu, že občanský zákoník 
konkludentní uzavření smlouvy nevylu-
čuje, setkáme se v praxi s její písemnou 
podobou jen výjimečně. V podstatě jen 
u péče vyžádané, která není hrazena  
z prostředků veřejného zdravotního po-
jištění (např. výkony estetické mediciny).

Jak vyplývá z výše uvedeného, úprava 
smlouvy o zdraví v občanském zákoníku je 

Řada pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen PZSS) bere na svá bedra starost o zajištění lé-
kařské péče ve svých zařízeních. Jakkoliv lze jejich počínání pochopit, neboť zdravotní péče v PZSS  
je jistě přidaná hodnota a zařízení bez lékařské péče by v konkurenci ostatních PZSS neobstálo, jde  
o činnost, která je stojí hodně sil, finančních prostředků a především jim vůbec nepřísluší. Stále platí 
§ 46 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ze kterého vyplývá, že zdravotní 
péči o své pojištěnce je povinna zajistit příslušná zdravotní pojišťovna z řad poskytovatelů, s nimiž 
má uzavřenou smlouvu.

SUPLUJÍ POBYTOVKY POVINNOSTI 
ZDRAVOTNÍCH  
POJIŠŤOVEN?
Problematika smluv s lékaři poskytujícími zdravotní péči  
v pobytových zařízeních sociálních služeb

Děkujeme svým obchodním 
par tnerům za důvěru 

a  spolupráci  
a  pře jeme Vám krásné  Vánoce  

i  mnoho úspěchů 
v  novém roce  2019.
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primárně zaměřena na vztah pacient (ošet-
řovaný) x poskytovatel zdravotní péče.

Smlouva o zajištění lékařské péče 
může být v rozporu s ust. § 547 občan-
ského zákoníku, neboť právní jednání 
musí obsahem i účelem odpovídat dob-
rým mravům a je neplatná podle § 580 
odst. 1 občanského zákoníku, když 
neplatné je právní jednání, které se příčí 
dobrým mravům, jako i právní jednání, 
které odporuje zákonu, pokud to smysl 
a účel zákona vyžaduje.

Indikace zdravotní péče lékařem na pou- 
kaze ORP 06 (výkony odbornosti 913) 
včetně jejího rozsahu a frekvence je vždy 
součástí péče hrazené z veřejného zdra-
votního pojištění. Je hrazen příslušný vý-
kon lékaře a stejně tak indikované, prove-
dené a vykázané výkony ošetřovatelské 
(event. léčebně rehabilitační) péče.

Jak jsme naznačili výše, většina činnosti 
praktického lékaře má charakter hrazené 
péče. Lékař ji stejně musí vyúčtovat pojiš-
ťovně v plném rozsahu. Do hrazené péče 
nepochybně spadá i kontrola zdravotního 
stavu praktickým lékařem. Pobytová zaří-
zení sociálních služeb nejsou zdravotnická 
zařízení, aby se zde konaly „vizity“. Pra-
videlná kontrola zdravotního stavu patří 
mezi povinnosti lékaře, zejména když se 
jedná o jeho pacienty, které má registrová-
ny a pobírá za ně kapitační platbu. V prvé 
řadě by měli být kontrolováni ti klienti, u 
nichž všeobecná sestra lékaři signalizuje 
zhoršení zdravotního stavu či jiné problé-
my. To, že lékař provádí kontrolu „mimo 
ordinaci“ je naopak výhoda. Má pacien-
ty na jednom místě, nemusí objednávat 
převoz sanitním vozem či se dohadovat 
se zařízením, aby klienta přivezlo a zase 
odvezlo (což není povinností zařízení). 
Paradoxně pobytové zařízení sociálních 
služeb není v žádném právním vztahu  
s lékařem (pomíjím např. nájem). Primár-
ně jde vždy o vztah lékař x pacient, lékař 
x zdravotní pojišťovna. Skutečnost, že lé-
kař indikuje, nelze považovat za smluvní 
vztah, jde o povinnost danou zákonem.

Povinnosti poskytovatele zdravotních 
služeb, stejně jako práva pacienta, jsou 
upraveny jak v občanském zákoníku, tak 
v zákoně o zdravotních službách. V § 45 
odst. 1 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách, je poskytovateli výslovně 
uloženo poskytovat zdravotní služby na 
náležité odborné úrovni. Tedy poskyto-
vat služby lege artis. (tj podle pravidel lé-

kařské vědy a uznávaných medicínských 
postupů). Současně musí lékař respekto-
vat i individualitu pacienta, přihlédnout 
k jeho zdravotnímu stavu a informovat 
ho o jeho zdravotním stavu.

V této souvislosti je třeba také zmínit prá-
vo pacienta na volbu poskytovatele zdra-
votní péče, který bude odpovídat jeho 
zdravotním potřebám a představám. 
Realizace tohoto práva je však v pod- 
mínkách PZSS velmi obtížná (např. vzdá-
lenost praktického lékaře od PZSS), tak-
že z důvodů na straně klienta PZSS, ale  
i z praktických důvodů na straně lékaře, 
se jeví jako rozumnější přesvědčit klienta, 
aby se sám rozhodl změnit lékaře.

Jakkoliv lze pochopit snahu poskyto-
vatele sociálních služeb zajistit pro své 
klienty zdravotní péči, navíc v lokalitě, 
která zřejmě trpí nedostatkem lékařů, je 
třeba si uvědomit, že zde chybí právní ti-
tul k uzavírání takových smluv. Jak jsme 
uvedli, smlouvy o zdraví dle občanské-
ho zákoníku jsou primárně určeny na 
vztah lékař x pacient. Zkrátka poskytova- 
tel sociálních služeb není legitimován 
k podpisu takových smluv. Nemluvě  
o skutečnosti, že za poskytování zdra-
votní péče (a to i péče lékařské) odpo-
vídá vždy zdravotní pojišťovna (viz § 46  
odst. 1 zák. o veřejném zdravotním po-
jištění). Pobytové zařízení sociálních 
služeb by nemělo suplovat povinnosti 
zdravotních pojišťoven, což se v mnoha 
případech děje. Je to výsledek pasivně 
submisivního přístupu pobytových zaří-
zení sociálních služeb ke zdravotní péči. 
Je zřejmé, že tato situace je mimo právní 
rámec a odčerpává prostředky těmto za-
řízením. Tuto situaci nelze vytýkat jen lé-
kařům. Oni jsou pod tlakem zdravotních 
pojišťoven (tlak na omezování předpi-
sování do zařízení, kontroly zdravotních 
pojišťoven atd.). Odtud také pramení ne-
chuť lékařů poskytovat zdravotní služby  
v pobytových zařízeních sociálních slu-
žeb, a když, tak za cenu takovéhoto zvý-
hodnění. Řešením by bylo např. razantní 
navýšení úhrad za péči v PZSS, bonifikace 
lékařů za poskytování zdravotních služeb 
v těchto zařízeních, umožnění léčebně 
rehabilitační péče atd. Klíč k řešení mají 
také zdravotní pojišťovny, které by měly 
změnit zásadně svůj postoj poskytování 
zdravotních služeb v PZSS a zajistit po-
třebnou zdravotní péči pro klienty PZSS.

JUDr. PETR HALUZA
advokát

 

- záruční doba 3 roky = česká kvalita 
- vyzkoušení přístroje zdarma po celé ČR
- nejnižší ceny rehabilitačních přístrojů                

Firma KALPE přeje svým  
klientům krásné Vánoce  
a hodně sil, vytrvalosti  

a štěstí v novém roce 2019.



Strana 22T E R A P I E

Vzpomínky, to je téma, kterým jsme se v domově důchodců v Bystřanech rozhodli zabývat v rámci 
českoněmecké spolupráce. Vzpomínkové terapii neboli terapii reminiscenční se věnujeme již řadu let. 
Snad proto se nám v minulosti podařilo uskutečnit projekt Vzpomínkové kufry, kterým jsme se inspiro-
vali přímo u autorky reminiscenční terapie Angličanky Pam Schweitzer, která se svými klienty vytvořila 
krabice plné vzpomínek. Dalším neméně zdařilým projektem byla tvorba vzpomínkových alb za pomo-
ci techniky scrapbook. Osvědčené metody a techniky nás vedly k vytvoření dalšího úspěšného projektu 
v oblasti reminiscence, který nese název Stromy života.

STROMY 

Projekt Stromy života je již sedmým 
společným projektem partnerských 
zařízení sociálních služeb pro senio-

ry – Domova  důchodců Bystřany a Sozial 
Kulturelles  Zentrum Dresden-Leubnitz.

S nápadem vytvořit uživatelům sociálních 
služeb v Bystřanech Stromy života přišla 
ředitelka domova paní Miroslava Barešová, 
kterou zaujal obdobný projekt v jiném zaří-
zení sociálních služeb v Čechách. Záměrem 
bylo vytvořit obraz stromu zobrazující eta-
py života vzpomínající osoby. Důležitá pro 

nás byla spolupráce s rodinami, které nám 
pomohly zpracovat vzpomínky u osob, 
které trpí demencí. Uvědomujeme si, že 
vzpomínky jsou pro každého vzácné a be-
zesporu jsou určitým vnitřním bohatstvím 
vyprávějící osoby, proto jsme se rozhodli 
projekt uchopit tak, aby výsledné dílo ne-
bylo jen obraz zdobící pokoj, ale dílo tako-
vé, které otevře brány dalšímu vzpomínání. 
Významným aspektem pro tvorbu byla vý-
tvarná část projektu. Bylo pro nás důležité, 
aby vzpomínky byly dobře výtvarně ukot-
veny. K výtvarné činnosti nás inspirovala 
série stromů v různých ročních obdobích, 
které byly vytvořeny v rámci výtvarných 
dílen v našem zařízení. Terapeutka, kte-
rá stromy tvořila, použila techniky: koláž, 
frotáž, muchláž, dekupáž, ale také třeba 
malbu. Pro výtvarníky, kteří pomáhali kli-
entům vytvořit Strom života, byla tato série 
stromů určitým vodítkem ve výtvarných 
činnostech.

Samotné realizaci práce se vzpomínkami 
předcházelo školení zaměstnanců v ob-
lasti reminiscenční terapie a výtvarných 
technik. Předpokládalo se, že posluchač 
vzpomínek bude zároveň autorem výtvar-
né části díla. Školení probíhalo v příjemné 
atmosféře za účasti německých kolegyň. 
Do projektu bylo následně vybráno dva-
náct osob z Domova Důchodců Bystřany 
a devět osob z německého zařízení. V zaří-
zení v Bystřanech do projektu byli osloveni 
klienti, kteří se věnují němčině. Jevilo se 
nám jako přínosné oslovit právě tyto oso-
by, vzhledem tomu, že se jedná o projekt 

podpořený Evropskou unií v rámci česko-
německé spolupráce. Většina oslovených 
klientů s účastí souhlasila.

Následovala další fáze projektu, ta pro 
mnohé nejzajímavější. Jednalo se o sdí-
lení vzpomínek. Jako první byla oslovena 
paní Marie P., se kterou byl vytvořen strom 
vzorový. Paní Marie P. poskytla spoustu fo-
tografií, ke kterým se vázaly příběhy veselé  
i smutné. Umožnila nám „díky vzpomín-
kám nahlédnout do svého života. „Mé dět-
ství v Křenovicích, ač bylo zasažené válkou, 
bylo moc pěkné. Měli jsme hospodářství  
s dobytkem, koňmi, prasaty, slepicemi  
a vlastně se vším, co ke statku patřilo. Vzpo-
mínám si na kryt, kde jsme se schovávali při 
náletech. Tehdá jsem schovávání nebrala ni-
jak vážně, byla to pro mě hra. Kryt byl vybag-
rován do hloubky a vstup k němu byl zajištěn 
lítou, což je velký sud na kolečkách. Dovnitř 
krytu nebylo vidět,“ uvedla paní Marie P. při 

Strom pana Ericha K.,  
autor výtvarné části Darja Krupová

život
a

ČESKO -NĚMECKÝ PROJEK T 
REMINISCENČNÍ TERAPIE

Vernisáž
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vzpomínání na dětství. Sama si zvolila, kte-
ré vzpomínky chce mít zobrazeny, vybrala 
druh stromu a jeho barevnost. Výtvarnou 
tvorbu přenechala koordinátorce projektu, 
která veškeré postupy s klientkou konzul-
tovala. Domluvily se na vepsání životního 
příběhu do siluety stromu. Samotný strom 
tvořila koláž z fotografií doplněná autor-
skými výšivkami. Strom života paní Marie P.  
byl vzorem pro ostatní výtvarníky.

Proškolené pracovnice s klienty začaly 
vzpomínat. Předpokladem bylo vyvolá-
ní vzpomínek od dětství po dospělost. 
Vzpomínky byly zapracovány do siluety 
stromu. Přičemž kořeny a kmen znamenají 
dětství a koruna stromu dospělost. Samot-
nou tvorbu stromu někdo nechal čistě na 
výtvarníkovi, jiný se do realizace zapojil. 
Tvorba probíhala u nás i v partnerském 
zařízení v Německu. Koordinátorka pro-
jektu měla možnost v rámci třídenní stáže 
v partnerském zařízení si vyzkoušet práci 
se vzpomínkami německých klientů. Práce 
se vzpomínkami na německé půdě pro ni 

byla velice zajímavá a přínosná. Jazyková 
bariéra byla překonána díky ochotě ně-
meckého personálu.

Celková doba projektu trvala osm měsíců 
(leden 2018 – srpen 2018). V německém 
zařízení vzniklo devět Stromů života. V Do-
mově důchodců Bystřany celkem dvanáct 

stromů. Výsledky naší činnosti 
bylo možné vidět na výstavě, 
která se konala v Domově dů-
chodců Bystřany při příležitosti 
50 let provozu domova. Výsta-
va se setkala s pozitivním ohla-
sem ze strany klientů, osob jim 
blízkým, ale i návštěv výstavy. 
Rovněž se s pozitivním ohla-
sem setkala výstava v němec-
kém zařízení, kam stromy puto-
valy po čtrnácti dnech.

V současné době budou Stro-
my života putovat po výsta-
vách, kde budou sloužit jako 
inspirace pro jiná zařízení, kde 
by rádi s reminiscenční tera-
pií pracovali, ale nemají zatím 
zkušenosti. Proto připravujeme 
workshop, kde si budou moci 
tvorbu vyzkoušet.

Vzpomínání je nedílnou sou-
částí každého člověka. Vzpo-
mínky jsou to nejdůležitější, 
co se k našemu životu váže. 
Vzpomínky nás provázejí celým 
naším životem. Dovolte senio-
rům představit vám jejich život. 

Věřte, že vaše snaha a píle, kterou do vzpo-
mínání se seniory vložíte, vás bude napl-
ňovat a obohacovat. Na výsledné dílo není 
pyšný jen člověk, který vzpomínky poskytl, 
ale i osoba, která měla možnost seniorovi 
naslouchat a strom vytvořit. Strom života 
bude vaším společným dílem. Umístěte jej 
do pokoje seniora, pokud bude souhlasit  
a umožněte mu ukázat ostatním jak krásný 
a plnohodnotný má život...

Bc. HANA DAŇKOVÁ, DiS.
Ergoterapeutka  

Domova důchodců Bystřany

ČESKO -NĚMECKÝ PROJEK T 
REMINISCENČNÍ TERAPIE

Tvorba, Strom paní Gisely L., autor výtvarné části Hana Daňková

Senioři, kteří poskytli vzpomínky při zahájení výstavy

Školení

Volksolidarität  
Dresden
Miteinander Füreinander

Strom paní Marie P.,  
autor výtvarné části Hana Daňková
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Festivalem Labyrint duše v holešovic-
kém Vnitroblocku vyvrcholil letošní 
ročník charitativního projektu Pomá-
háme fotografiemi. V čem byl nový,  
v čem výjimečný a kolik organizací se 
jej zúčastnilo?
Nový byl dozajista svým zaměřením na 
kreativní vidění světa osobami s hendi-
kepem nebo výstavou fotografií, kde po-
prvé byli autory sami lidé s mentálním či 
kombinovaným zdravotním postižením. 
A fotografie jsou to výjimečné. Nechali 
jsme se inspirovat nápadem našeho pat-
rona Roberta Vano, který byl přesvědčen 
o tom, že fotky to budou bezesporu ori-
ginální a plné emocí.  Jsem moc ráda, že 
přišlo velké množství návštěvníků, až jsme  
v některých okamžicích museli „nafuko-
vat“ prostory areálu Vnitroblocku v praž-
ských Holešovicích. Fotografiemi se zú-
častnilo všech sedmnáct organizací, které 
byly přihlášeny do letošního ročníku pro-
jektu. V rámci programu pak vystoupily 
tři organizace – bubenický soubor Rytmy 

ostravského Čtyřlístku, hudební skupina 
Mentallica z neziskové organizace Naděje 
pro všechny rovněž z Ostravy, kapela Po-
prask z Integrovaného centra sociálních 
služeb v Odlochovicích a ostravský umě-
lecký soubor Bílá holubice se ujal choreo- 
grafie módní přehlídky, kde modelkami  
a modely byli naši parťáci, mnohdy sami 
návrháři originálních oděvních modelů. 

Jaká byla odezva návštěvníků?
Reakce návštěvníků jak z řad mentálně 
postižených, zástupců organizací, které 

jsou součástí našeho projektu i veřejnos-
ti, jsou úžasné. Ať už na sociálních sítích, 
v mailu anebo i osobními vzkazy. Když se 
podíváte na fotografie nebo video z akce, 
pak pochopíte, že se povedlo naplnit náš 
cíl, a to, že radost byla všude kolem nás 
a mnozí byli překvapeni, co naši parťáci 
s mentálním postižením dokážou. Velmi 
nás to těší, že jsme se trefili a akce se líbila, 
nabilo nás to energií a pomalu vymýšlíme 
scénář na příští ročník.  

Hnacím motorem tohoto projektu je 
pomoc lidem s handicapem prostřed-
nictvím fotografií. Daří se naplňovat 
tento záměr? 
Ano, myslím, že je to tak. Držíme se naše-
ho motta, že fotografie pomáhají lidem 
vidět a postupem času se nám dostává 
velmi pozitivní zpětná vazba od široké ve-
řejnosti, která mnohdy netuší, jak barevný 
ale i opravdový dokáže být život s mentál-
ním nebo jiným zdravotním hendikepem. 
Dostáváme nabídky pomoci pro naše par-
ťáky anebo také nabídky pro uspořádání 
výstav fotografií v jednotlivých regionech 
napříč republikou. I proto si troufám říct, 
že jdeme správným směrem...

Jakou roli sehráli v letošním roce pat-
roni tohoto výjimečného projektu? 
Naši patroni Dana Drábová a Robert Vano 
byli součástí projektu opět po celý jeho 
letošní ročník, podíleli se na výběru ná-

vrhů modelů do módní přehlídky a vybí-
rali fotografie pro výstavu, jejíž vernisáž 
se uskutečnila v rámci festivalu Labyrint 
duše. I letos jsme oslovili další známé tvá-
ře ke spolupráci, a to především módní 
návrhářku Liběnu Rochovou a její studen-
ty UMPRUM, kteří se podíleli na realizaci 
unikátní módní přehlídky. Letos poprvé 
jsme uspořádali fotografické workshopy 
pro parťáky s hendikepem, a to pod ve-
dením známých profesionálních fotogra-
fů, kteří jsou nositeli českých i mezinárod-
ních ocenění - Jarmily Štukové, Romana 
Vondrouše, Václava Šilhy nebo Lixe alias 
Fotografa bez taletu. Workshopy měly 
báječnou  atmosféru a odezvy jsou ve-
liké, určitě budeme přemýšlet o nějaké 
„nástavbě“ pro příští ročník. 

Čím tedy chcete překvapit v příštím 
roce?
Správně se ptáte „překvapit“, proto bych 
nerada prozradila víc, než je zdrávo, ale 
určitě budeme chtít pokračovat v rozší-
ření projektu o další parťáky, kteří začí-
nají projevovat zájem a budeme se při 
tvorbě scénáře zamýšlet i nad aktivitami, 
které jsme v předešlých ročnících zatím 
neměli, ale jsme se jistí, že naši kamarádi  
v nich opět vyniknou a veřejnosti zase o 
kousek otevřou oči. 

Ptala se: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: VLADIMÍRA KALOČOVÁ

KREATIVNÍ „LABYRINT DUŠE“
V drsném, ale osobitém industriálním prostředí holešovického Vnitroblocku, se v neděli 4. listopadu 
odehrálo vícežánrové festivalové odpoledne věnované lidem s mentálním postižením, pod názvem 
Labyrint duše. Tuto událost rámovala vernisáž výstavy fotografií ze života lidí s mentálním postižením, 
jež vznikaly během letošního roku. Byla to vlastně jakási festivalová premiéra, završující další ročník  
již tři roky trvajícího charitativního projektu Pomáháme fotografiemi, o němž pravidelně referujeme  
i na stránkách Rezidenční péče. O festivalu samotném a o tom, jak se tento projekt bude rozvíjet  
v dalších letech, jsme si povídali s předsedkyní pořadatelského spolku Fotografiemi pro radost,  
paní ing. MARTOU KOPECKOU. 



www.muzemejepotrebovat.cz
fb.com/muzemejepotrebovat

Dokonalé, viďte.

A co když někdy ne?

Obtížné životní situace mohou být zmírněny
prostřednictvím sociálních služeb.

Jejich poskytovateli jsou
veřejné a nestátní neziskové organizace.

Važme si jich. Sami je můžeme potřebovat.
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