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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 ZDRAVOTNICKÝCH 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).

KONTAKT: Mgr. Marie Petríková, tel.: 720 944 291, marie.petrikova@ipcnet.cz

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

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
NAŠIM KLIENTŮM

Součástí komplexních služeb týkajících se zásobování je také zajištění specifi ckého 
sortimentu v oblasti zdravotnického materiálu. Jde o kompletní pokrytí potřeb 

sociálních a zdravotních zařízení veškerým potřebným zdravotnickým materiálem:

 inkontinenční pomůcky  stomické pomůcky  kompenzační pomůcky
 nutriční výživa  dezinfekce (dezinfekční řád, školení) 

TERAPIE VLHKÉHO HOJENÍ RAN
Komplexní portfolio produktů zaměřené na prevenci a léčbu ran a dekubitů. 

Zajistíme preskribujícího lékaře. 
 Veškeré administrativní úkony spojené s preskripcí materiálů 

na vlhké hojení zajišťuje chirurgická ambulance. 
 Odborné poradenství – pomůžeme Vám nalézt optimální způsob prevence 

a léčby pro Vaše klienty.
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Koronavirus je virové onemocnění dýcha-
cích cest, které stále nedosahuje tako-
vých závažných následků, jako již dlouho 

známá chřipka. Přesto svět zachvátila panika 
a šílenství.
Pro většinu postižených znamená nákaza ko-
ronavirem jen týden být doma v klidu a  teple 
a  tělo se s  virózou samo vypořádá. Tak jako 
u spousty jiných viróz. Problém je jedině u pa-
cientů, kteří jsou už oslabeni jinými nemocemi, 
nebo jsou velmi staří. Ale to se netýká jen nové-
ho wuchanského viru, to se týká všech virových 
nákaz.
Tak proč se denně schází rada obrany státu? 
Proč se ruší lety? Proč se zavádí karanténa? Je 
to kvůli stra-
chu z  nezná-
ma. Po  nějaké 
době bude wu-
chanský virus 
prostudovaný, 
možná na  něj 
bude očkování, zařadí se mezi ostatní virózy. 
A bude klid. Dokud budou žít lidé, dotud s nimi 
budou i virová onemocnění.
Co je však na wuchanském viru zajímavé je, že 
prověří kvalitu zdravotnictví. Pokud tedy zdra-
votnická zařízení nemají dost roušek a  respi-
rátorů, a  to po  velmi dlouhou dobu, pak není 
něco v pořádku. Pokud se přijímají nekoncepč-
ní a  chaotická řešení, pokud není řádná infor-
movanost obyvatel, pak není něco v pořádku. 
Pokud se někde zakážou návštěvy a  jinde ne, 
pak není něco v pořádku. Možná, až přejde hys-
terie z wuchanského koronaviru, na  tyhle věci 
by se nemělo zapomenout a  měly by se řešit. 
Systematicky.
Možná bude ještě hůře.
Ať už je odtávání ledovců dílem přírody či člo-
věka, děje se to, a  to nepopiratelně. A  tak se 
z  ledu uvolňují viry, na  které nejsme statisíce 
let zvyklí. Tyto prehistorické viry začnou ožívat 
a možná budou daleko ničivější než wuchanský 
virus. Takže buďme připraveni, jak hmotně tak 
psychicky.
No a pořád tady jsou nejasné teorie o uniklých 
biologických zbraních. Pokud se to stane, oby-
čejný člověk se to nemůže nikdy dozvědět. To 
je veliké tajemství. A my víme, že mnohé země 
mají v tajných laboratořích připraveny biologic-
ké zbraně, jako třeba pravé neštovice.
Jsem hluboce přesvědčen, že lymská borrelióza 
je uniklá biologická zbraň. Jestli schválně, nebo 
nedopatřením, se nikdy nedozvíme.
Zachovejme klid. Kdo dnes řeší Ebolu, SARS 
nebo HIV? Skoro nikdo a přesto tu s námi stále 
jsou. Takže i  na  wuchanský vir se taky jednou 
zapomene a bude se psát o něčem jiném.
Nedávno byla světová média plná požárů 
v  Austrálii. Jak mi řekla moje australská přítel-
kyně, o požárech se už vůbec nic nepíše, řeší se 
jen koronavirus. Tak to prostě je.
Trochu je to pravda, trochu je to vrtěti psem. 
V  dnešní době, kdy nejsme schopni rozeznat 
zpravodajskou pravdu od  zpravodajské lži, to 
tak prostě je a bude. Musíme s tím žít. Wuchan-
ský vir je toho součástí.

MUDr. PETR BOUZEK
Předseda společnosti lékařů a zdravotníků 

v sociálních službách ČSL JEP

Další informace ke koronaviru čtěte na str. 2–3.

STRACH
Z NEZNÁMÉHO

Je mnoho fotografů, kteří se věnují sociální tematice. Soudím však, že jen 
málokteří dokumentují život lidí „na okraji“ tak intenzivně a s takovou si-
lou výpovědi, jako je tomu u prof. Mgr. Jindřicha Štreita, Dr. h. c., působící-
ho dnes na Institutu tvůrčí fotografi e Filozofi cko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě. 

Vzpomínám si na vaše fotografi e, s ni-
miž jsem se poprvé setkala na sklonku 
70. let. Zachycoval jste v nich svět lidí, 
žijících na Sovinci. Byly to pro mne 
drsné snímky, život bez příkras, který 
z mého tehdejšího pohledu jakoby 
patřil do jiných časů. A přece měly ty fo-
tografi e podivuhodnou sílu. Byly osudy 
lidí z Těchanova a později i ze Sovince 
tím prvním impulsem, proč se celoži-
votně věnujete sociální fotografi i? 
Fotografi e, na  které vzpomínáte, nebyly 
jen z těchto dvou míst. Fotografoval jsem 
i v dalších obcích tohoto kraje. Žiji celý ži-

vot na vesnici a tak jsem ji měl možnost 
vidět jinýma očima. Nejsou to romantic-
ké pohledy mlžných krajin, lidí v krojích, 
ale zachycení obyčejného života na ves-
nicích, které jsou mimo hlavní trasy. Mys-
lím, že to byl vliv mých rodičů, kteří se 
všemožně snažili pomoci lidem tohoto 
opuštěného kraje.

V osmdesátých letech měla vyjít v os-
travském nakladatelství Profi l vaše 
fotografi cká monografi e, v níž měly 

Dokončení na str. 15
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Od konce šedesátých let žije na Bruntálsku v malebné obci Sovinec pod stejno-
jmenným hradem, kde začínal po  absolvování Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci jako učitel ve venkovské škole. Postupem let vybudoval 
na Sovinci vyhlášené kulturní centrum – galerii, v níž vystavovaly výrazné čes-
ké umělecké osobnosti, stojící v sedmdesátých a osmdesátých letech většinou 
mimo ofi ciální umělecký proud. Ač Sovinec leží daleko od hlavních silničních tras, 
sjížděli se sem řadu let milovníci umění ze široka daleka a jméno Jindřicha Štreita 
se rychle stávalo pojmem nejen kvůli kvalitě jeho fotografi í, ale i zdejším kultur-
ním aktivitám. Přestože v hledáčku jeho fotografi ckého zájmu byly vždy životy 
obyčejných venkovských lidí, život jeho samého by nepochybně vydal na  ro-
mán. Režisérka Libuše Rudinská o něm natočila celovečerní fi lm „Na tělo“, životní 
příběh Jindřicha Štreita však inspiroval i další fi lmaře: režiséry Jana Špátu (Mezi 
světlem a tmou), Aleše Koudelu (Jindra ze Sovince) a naposledy v loňském roce 
režisérskou dvojici Kamila Zajíčka a Štěpánku Bieleszovou, kteří natočili pro Mu-
zeum umění v Olomouci fi lm o Štreitových aktivitách na Sovinci v rámci projektu 
Z města ven!, jenž získal několik ocenění jak u nás, tak v zahraničí. V posledních 
několika letech se Jindřich Štreit zaměřuje na  fotografování lidí se zdravotním 
postižením, lidí, kteří ztratili domov a  jeho celoživotním tématem je také stáří. 
Nehledě na to, že také on sám již překročil tento práh... I to byl jeden z důvodů, 
proč jsme jej oslovili prosbou o rozhovor pro čtenáře časopisu Rezidenční péče.   
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Praha, 5. 3. 2020 – Nejohroženější skupi-
nou v případě virového onemocnění CO-
VID-19 jsou osoby starší 80 let. Celkový 
počet úmrtí na koronavirus je podle Me-
zinárodní zdravotní organizace momen-
tálně 3,4 %. V  případě starších osob se 
tento podíl zvyšuje až na 15 %. Minister-
stvo zdravotnictví momentálně aktuali-
zuje Pandemický plán ČR. Ten podle Aso-
ciace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
(APSS ČR) nezahrnuje dostatečná opat-
ření pro zařízení sociálních služeb. V pří-
padě pandemie by tak mohlo být vážně 
ohroženo až 170 000 uživatelů. Asociace 
proto připravila doporučený postup pro 
poskytovatele sociálních služeb.

APSS ČR se snaží poskytovatelům so-
ciálních služeb pomoci i  vlastní ces-
tou: „Vytvořili jsme s  týmem odborníků 
a  po  konzultaci s  Ministerstvem zdravot-
nictví soubor informací a  doporučených 
postupů, který bude moci sloužit posky-
tovatelům sociálních služeb, respektive 
uživatelům sociálních služeb a  jejich ro-

dinným příslušníkům, pracovníkům v od-
větví a dalším zainteresovaným osobám. 
Jde o soubor pokynů, návodů a instrukcí, 
které jsou vzhledem k našemu posouzení 
aktuální situace reálné, potřebné a realis-
tické, a které kladou důraz na bezpečnost 
všech,“ komentuje Horecký. 

„Sestavili jsme soubor kroků, které je třeba 
učinit jako přípravu na případné zasažení 
nákazou COVID-19. V  tuto chvíli, v  řádu 
dnů, dle uvážení managementu, je možno 

využít přípravnou část. Teprve v  případě 
extrémních situací, ke kterým, jak věříme, 
nedojde, jako například karanténa zaří-
zení, případně uzavření lokality orgány 
veřejné správy, je možné využít realizační 
část. Soubor kroků je obecného rázu smě-
řovaný primárně na  pobytové služby, kde 
je tvorba krizových opatření nejsložitější,“ 
doplňuje Daniela Lusková, viceprezi-
dentka APSS ČR.

tisková zpráva APSS ČR

COVID-19
SENIOŘI JSOU NEJOHROŽENĚJŠÍ

Zařízení určitě pokyny, které APSS ČR připravila, vítají, ale většina z nich se již začala na hrozbu pande-
mie připravovat sama. Obrátili jsme se na některé domovy pro seniory s malou anketou, z níž přináší-
me nejzajímavější informace. Prosím berte na vědomí, že tento článek je zpracováván dne 11. března, 
a situace se mění každým dnem. Včera byly např. uzavřeny školy, což zřejmě způsobí problém většině 
zařízení, protože si zaměstnanci budou brát ošetřovatelské volno. 

AKTUÁLNĚ ZE ZAŘÍZENÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jaká opatření kromě již nařízeného 
zákazu návštěv jste učinili nebo při-
pravujete v souvislosti s koronavirem?
Každý příchozí (včetně zaměstnanců) si 
při příchodu do Domova desinfikuje ruce. 
Probíhá měření teplot všech příchozích. 
„Úřední“ návštěvy si vyzvedává zaměst-
nanec na  vrátnici, a  pokud to je možné, 
vyřídí věc přímo tam. 
Vzniká mezi klienty a zaměstnanci 
panika? Jak se jí snažíte předcházet? 

Zatím ne, snažíme se situaci uklidňovat. 
Stačí panika, kterou šíří vláda a média. 

Máte dostatek potřebných zdravotnic-
kých pomůcek?
Zatím ano, ale budou rychle docházet.

Hrozí podle Vašeho osobního názoru 
pandemie?
Obávám se, že situace v  Číně a  v  Itálii 
ukazuje, že je jen otázkou času, kdy bu-

deme řešit uzavření celé České repub- 
liky. 

Domov pro seniory  
Severní Terasy, p.o.

Jaká opatření kromě již nařízeného 
zákazu návštěv jste učinili nebo připra-
vujete v souvislosti s koronavirem?
PZSS jsme uzavřeli již týden před naříze-
ním MZ ČR. Vybavili jsme zaměstnance 
prostředky pro zvýšení imunity, vitamí-
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novými přípravky a  mobilními prostředky 
pro desinfekci rukou. Bohužel přestáváme 
mít do nich náplně. Do procesu desinfek-
ce byly zařazeny „razantnější“ prostředky 
a zvýšena frekvence jejich použití. U všech 
PZSS byl proveden postřik „virocidním“ pří-
pravkem. U  všech vstupních dveří do  ob-
jektů jsou instalovány přístroje pro jedno-
rázovou desinfekci rukou. Jsou objednány 
ozonátory pro desinfekci prostor PZSS.
Zaměstnanci, kteří by mohli být poten-
ciálně nakažení koronavirem COVID – 19 
a nevztahuje se na ně Mimořádné opat-
ření MZ ČR (karanténa osob vracejících se 
z  Itálie), jsou po dohodě se zaměstnava-
telem ve 14denní dobrovolné karanténě.

Vzniká mezi klienty a zaměstnanci 
panika? Jak se jí snažíte předcházet? 
Ne, naši zaměstnanci jsou velmi rozumní 
a  zodpovědní. Každodenně s  řadovými 
zaměstnanci ve všech útvarech o vzniklé 
situaci hovoříme.

Máte dostatek potřebných zdravotnic-
kých pomůcek?
NE!!! Nemáme prakticky žádné ochranné 
pomůcky (ústenky, roušky, respirátory, ani 
žádné desinfekční prostředky. Tyto pro-
středky nemáme dokonce ani pro zdra-
votní (Domácí péče) a sociální (Pečovatel-
ské služba) terénní služby, to je pro služby, 
kde jsou naši zaměstnanci každodenně 
v  několikanásobném kontaktu s  uživa-
teli (denně cca 1000 uživatelů), kteří žijí 
ve vlastním sociálním prostředí, o kterém 
nemáme možnost zjistit informace, jakým 
způsobem jsou potenciálně kontamino-
váni koronavirem COVID – 19. 
Naše pobytové (450 uživatelů) i  ambu-
lantní služby (25 uživatelů) jsou na  tom 
s  vybavením ochrannými pomůckami 
a desinfekčními prostředky naprosto stej-
ně, jako služby terénní.
Dovoluji si na tomto místě připomenout, 

že prostřednictvím Bezpečnostní rady 
státu si stát od 3. 3. 2020, respektive od 4. 
3. 2020, přisvojil právo „centralizovat“ dis-
tribuci tohoto zboží, tzn. že jiným způso-
bem než ze strany státu nelze toto zboží 
získat.

MÚSS Plzeň, 
Ing. Vladimír Chuchler, ředitel

Jaká opatření kromě již nařízeného 
zákazu návštěv jste učinili nebo připra-
vujete v souvislosti s koronavirem?
Zatím žádné. V 33 klientech a 20 zaměst-
nancích? Snad jedině karanténu, ale na to 
jsem asi malý pán. 

Vzniká mezi klienty a zaměstnanci 
panika? Jak se jí snažíte předcházet? 
Zatím nic nevzniká ani mezi klienty, ani 
mezi zaměstnanci, tedy pevně doufám.

Máte dostatek potřebných zdravotnic-
kých pomůcek?
Respirátory nemáme. Máme nějaké staré 
roušky. Různé desinfekce, jednorázové 
ochrany různých částí těla, především ru-
kou, máme habaděj.

Hrozí podle Vašeho osobního názoru 
pandemie?
Těžko říci. Když vidím realitu v Itálii atd., tak 
si říkám, kam to až všechno povede. Teď 
už je možné naprosto všechno. Nicméně, 
co je to proti věčnosti!!

Domov blahoslavené Bronislavy,  
Humpolec 

Mgr. Jan Výborný

Jaká opatření jste učinili nebo připra-
vujete v souvislosti s koronavirem?
1. V  pondělí 2.3.2020 jsme doporučili 

zvážit návštěvu v  domově důchod-
ců.

2. Zaměstnancům jsme zakoupili kapes-
ní dezinfekční gel. 

3. Všechna pracoviště jsou standardně 
vybavena dávkovači dezinfekčních 
přípravků.

4. Ve vstupu do domova máme umístěn 
dávkovač dezinfekčního přípravku již 
několik let.

5. Kontaktní místa (kliky, madla, apod.) 
dezinfikujeme denně. 

Vzniká mezi klienty a zaměstnanci 
panika? Jak se jí snažíte předcházet? 
Zaznamenali jsme ojediněle obavy za-
městnanců. Vyvěšujeme vyjádření odbor-
níků např. primářky infekčního oddělení 
nemocnice Na  Bulovce, článek v  Reflexu 
Imunita si s korona virem poradí. .

Máte dostatek potřebných zdravotnic-
kých pomůcek?
Jsme vybaveni stejně jako při chřipkové 
epidemii.

Hrozí podle Vašeho osobního názoru 
pandemie?
Nehrozí. 

Domov důchodců Bystřany,  
Miroslava Barešová

AKTUÁLNĚ
Získali jsme zprávu ze zařízení DZR se 
140 klienty a  80 zaměstnanci, že 30 
z  nich nahlásilo ošetřovatelskou péči 
a  zůstalo doma v  souvislosti s  uzavře-
ním základních škol. „To je jen začátek“, 
okomentoval to ředitel zařízení. 
Pokud máte akutní nedostatek pečují-
cího personálu k  zajištění péče o svoje 
klienty, obraťte se na váš krajský úřad 
(odbor sociálních věcí), který má koordi-
novat využití studentů jako pracovní síly.
Kontaktujte krajské úřady s vašimi aktu-
álními potřebami zdravotnického ma-
teriálu a ochranných pomůcek.
Aktuality můžete sledovat na nové 
webové stránce MZ ČR:  
https://koronavirus.mzcr.cz/.
Nově zřízená linka 1212
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BUĎME POZITIVNÍ
Naše uživatelka p. Karla Černochová 
složila pro pracovníky jako poděkování 
za jejich práci básničku, která všechny 
pohladila po duši. Snad pomůže všem 
proti stresu z ohrožení koronavirem. 

CO DĚLÁ SESTŘIČKA?

Jémine, obslouží, ováže,
přetočí, převine,
okoupe, převlékne postýlku 
a vlasy umyté vyfouká za chvilku.
Ochotně zvedákem na vozík posadí,
nakape do očí, po tváři pohladí,

když někdy smutno je – vysuší slzičku,
podrží za ruku, posedí chviličku...
Pak, ale spěchá dál, na další pokoje,
potěší dědouška 
a dá se do boje 
se smutkem, tesknotou.

Uvaří kafíčko 
a pro každého má alespoň slovíčko.
Když večer před spaním

 „dobrou noc“ popřeje,
tak její láska nás u srdce zahřeje...
Sestřičkám našim děkujeme, 
každý z nás zrníčko lásky s díky  
věnujeme...

Pro každou sestřičku,
mám tady kytičku,
ta srdce potěší a jarem zavoní,
před její krásou se každičký pokloní.
Ať radost udělá, jediné přání mám
a ještě popřeji všem našim sestřičkám,
kéž sílu neztrácí a k nám se s úsměvem 
zas dále navrací...

Karla Černochová, Domov Odry
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PILOTNÍ PROJEKT 
VYVOLÁVÁ 
ROZČAROVÁNÍ

V  každém kraji byli osloveni k  zapojení 
do  projektu poskytovatelé, kteří museli 
splnit několik podmínek. Mít poskytování 
zdravotních služeb ve zřizovací listině, zís-
kat oprávnění k  poskytování zdravotních 
služeb a  projít výběrovým řízením. Doba 
realizace projektu byla stanovena od 1. 4. 
2019 do 31. 3. 2020, posléze byla prodlou-
žena do 30. 6. 2020. Pro uzavření smlouvy 
mezi VZP a  poskytovatelem bylo nutno 
dále doložit identifi kační údaje, počet fy-
zioterapeutů a jejich odbornou kvalifi kaci, 
přístrojové vybavení a seznam předpoklá-
daných výkonů.

VZP poté vydala metodiku se seznamem 
zařazených poskytovatelů (je nás dvanáct 
a  jsou zastoupeny všechny kraje vyjma 
Libereckého), seznamem vybraných vý-
konů, stanovením trvání poskytování služ-
by 902 – 4 týdny dle indikace neurologa, 
ortopeda, rehabilitačního lékaře zejména 
po  hospitalizaci pro úraz, CMP, operace 
na pohybovém ústrojí.

Metodika VZP vyvolala první rozčarová-
ní. Napsala jsem dopis prezidentovi APSS 
ČR s dotazy, kdo napíše poukaz FT, klient 
po  hospitalizaci nepřijde s  poukazem ni-
kdy.  Proč je vyloučen praktik, když prakti-
ka akceptují všechny ostatní zdravotní po-
jišťovny, a proč chirurg, když nejčastějšími 
úrazy jsou zlomeniny krčku kosti stehenní 
a předloktí, a ty jsou řešeny vždy chirurgií. 
Třetí otázka byla, proč jsou vyloučeni chro-
nicky nemocní. Bylo mně i  ostatním do-
poručeno domluvit se s odbornostmi dle 
metodiky VZP. 

A jak vypadá realita? Uzavřeli jsme dohodu 
s rehabilitační lékařkou, čímž nám vznikly 
neplánované mzdové náklady. Fyziotera-
peutka dle kineziologického rozboru sta-
noví cíle, pro které využívá doporučené 

testy, po  ukončení provede kontrolní  ki-
neziologický rozbor a Barthelův test a do-
kumentaci odesílá datovou schránkou. 
Každý papír tudíž musí naskenovat, což 
je další administrativní zátěží. U ostatních 
pojišťoven vkládáme rovnou do systému.  

Projekt má mnoho záporů. Mzdové nákla-
dy a  administrativu jsem už zmínila, zá-
porem je rovněž diskriminace uživatelů–
pacientů s  chronickými potížemi. Příklad: 
Pojištěnec VZP, chronik, si přinese od své-
ho praktického lékaře žádanku FT a před-
pokládá, že mu předepsané výkony budou 
provedeny u  nás. My je ale dle metodiky 
VZP provést nemůžeme, a  tak pojištěnec 
dojíždí do šest kilometrů vzdálené nemoc-
nice sanitkou tam a zpět. Dalším záporem 
či nedomyšleností je stanovení trvání po-
skytování služby 902 pouze po dobu čtyř 
týdnů. Pokud má fyzioterapeut dovole-
nou, či je nemocný, nebo onemocní i po-
jištěnec, rehabilitaci prostě nestihnou.  

A co považujeme za degradaci fyziotera-
peutů je to, že v pilotním projektu nejsou 
nasmlouvané specializované výkony od-
bornosti 902, např. kód 21221 a  21415. 
Výkony může vykazovat fyzioterapeut, 
který absolvoval příslušný dlouhodobý 
kurz.

Co říci závěrem? Obstrukcím VZP pro na-
smlouvání odbornosti 902 nerozumím. 
Ne každý poskytovatel sociálních služeb 
chce poskytovat zdravotnickou péči, fyzi-
oterapii. Nemá přístrojové vybavení a  fy-
zioterapeuta na trhu práce nesežene. A ti 
poskytovatelé, kteří mají oprávnění, per-
sonální i přístrojové vybavení, by dozajista 
VZP nezruinovali. Stačí porovnat náklady 
VZP uhrazené v  rámci pilotního projektu 
a přičíst náklady na dopravu do nejbližší-
ho zdravotnického zařízení (téměř nikdo 

z indikovaných pacientů není schopen do-
pravit se veřejnou dopravou) a  je zřejmé, 
co je nákladnější.

Položila si VZP otázku, zda je možné po-
sílat pojištěnce s demencí, 90 let, po ope-
raci fraktury krčku kosti stehenní sanit-
kou na  rehabilitaci do  nemocnice? To je 
nemožné a nelidské. A proč byl nákladně 
operován, když po  operaci zůstane ležet 
na lůžku?

Co říci závěrem? Dne 18. 2. 2020 jsem se 
zúčastnila jednání se zástupci VZP a posky-
tovatelů zařazených do pilotního projektu. 
Přenesli jsme se přes počáteční sporné 
body, vyjasnili si rozdílné pohledy na určité 
části metodiky. Končili jsme věcným zhod-
nocením průběhu pilotního projektu. VZP 
uznala některé naše argumenty, například 
je ochotna akceptovat indikaci fyziotera-
pie chirurgem. Některé návrhy VZP však 
stojí za zamyšlení. Například abychom se 
obraceli na ředitele zdravotnických zaříze-
ní, které propouštějí naše klienty po hospi-
talizaci zejména po hospitalizaci pro úraz, 
CMP, operace na pohybovém ústrojí a jed-
nali s ním o nutnosti předpisu fyzioterapie. 
Jsem kompetentní dožadovat se u ředitele 
nemocnice předpisu poukazu FT,  pokud 
poukaz nepředepsal propouštějící lékař?  
Dále byl vyjádřen ze strany VZP názor, že 
očekávali poskytování  fyzioterapie i jiným 
osobám, nejen klientům pobytového zaří-
zení. Ale klienti domova si svůj pobyt platí, 
platí si i společné prostory a sdílení spo-
lečných prostor jinými osobami by jim při-
neslo omezení. Ani z tohoto jednání jsem 
neodešla s  přesvědčením, že odbornost 
902 bude po ukončení pilotního projektu 
nasmlouvána.

MIROSLAVA BAREŠOVÁ
 ředitelka Domova důchodců Bystřany 

Na základě dlouhodobého tlaku na VZP, aby uzavírala smlouvy s poskyto-
vateli sociálních služeb na odbornost 902, fyzioterapii, došlo mezi APSS ČR 
a VZP k jednání, které vyústilo ve vyhlášení pilotního projektu k nasmlou-
vání této odbornosti.
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GRATIA FUTURUM 913 HODNOTÍ MINULÝ ROK,

A PLÁNUJE 
I BUDOUCNOST
Odborná společnost Gratia futurum 913 má za sebou další rok své činnosti. 
Na její výsledky jsme se v souvislosti s konáním 6. konference Gratia futu-
rum 913 v Plzni zeptali Petra Boťanského.  

Jaký byl rok 2019 z pohledu Gratia 
futurum 913?
Hektický, ale řekl bych, že také úspěšný. 
Podařilo se připravit a  prosadit změnu 
v Seznamu zdravotních výkonů v souvis-
losti se změnami kompetencí praktické 
sestry. Velkým úspěchem je schválení 
výkonu 06620 Aplikace léčebné tera-
pie neinvazivní cestou, kdy jsme inici-
ovali a  prosadili novou defi nici důvodů 
pro aplikaci léků per os. Podíleli jsme 
se také na  aktivitách Krizového štábu 9 
proti kolapsu zdravotnictví, díky nimž 
se podařilo navýšit hodnotu bodu v od-
bornosti 913 pro rok 2020 z  původního 
návrhu 1,10 Kč na 1,18 Kč. V průběhu roku 
2019 jsme uspořádali dvě odborné kon-
ference a na konci roku 2019 jsme ještě 
vyjednávali úhradové dodatky pro rok 
2020 se zaměstnaneckými pojišťovnami 
a  připravili návrhy na  změnu materiálů 
u  jednotlivých materiálových výkonů 
v odbornosti 913 pro rok 2021.  

A to jste ještě stihli zorganizovat 
6. odbornou konferenci na konci ledna 
2020.
Ano. Ale tady musím především podě-
kovat pořadatelům z  Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně, kteří se 
organizace konference úspěšně zhostili. 
Mohli jsme tak účastníkům předat infor-
mace o  změnách, které se odbornosti 
913 týkají a  získat také zpětnou vazbu, 
co bychom měli v naší činnosti prefero-
vat. Na konferenci zazněly kritické hlasy 
směrem k VZP, která jako jediná zdravot-
ní pojišťovna odmítá nasmlouvat nový 
výkon 06620. Bohužel VZP se chová stej-
ně jako vloni, kdy si samovolně stanovi-
la podmínky pro nasmlouvání výkonu 
06648 nad rámec Seznamu zdravotních 
výkonů. Gratia futurum 913 v  této věci 
již oslovila jak VZP, tak Ministerstvo zdra-

votnictví ČR a připravujeme další aktivi-
ty. Očekáváme, že se k nám přidají i další 
poskytovatelé odbornosti 913 a společ-
nými silami dosáhneme nápravy. 

Na konferenci jste také otevřeli téma 
novely zákona o sociálních službách.
Máte pravdu. A  bylo to zcela záměrně, 
protože jsme chtěli poukázat na nesysté-
movost některých navrhovaných změn, 
které podle našeho názoru nepovedou 
ke zvýšení kvality v sociálních službách. 
Domníváme se také, že ač MPSV deklaru-
je snížení administrativy, tak tyto změny 
naopak přinesou další její nárůst. Udrži-
telný systém fi nancování bohužel nove-
la také neřeší, resp. navrhované řešení 
pouze konzervuje stávající stav změnou 
„základních sítí“ na  „globální síť“. Při-
tom fi nanční prostředky, které tzv. „leží 
na  ulici“ ministryně práce a  sociálních 
věcí „nezvedá“. Poslanecká sněmovna 
vloni svým usnesením dala paní minis-
tryni za úkol, aby do 30. 9. 2019 navýšila 
limity úhrad za sociální služby ve vyhláš-
ce č. 505/2006 Sb. Doposud tak bohužel 
neučinila, přitom při navýšení úhrad 
v  pobytových zařízeních sociálních slu-
žeb o  30 Kč za  den by došlo k  navýšení 
příjmů o cca 500 až 700 mil. Kč. 

A co příspěvek na péči?
To je další velké téma. Gratia futurum 
913 od počátku upozorňuje, že rozdílná 
výše příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni 
pro osoby, které žijí ve svém přirozeném 
sociálním prostředí, a  pro osoby, které 
využívají pobytových sociálních služeb, 
nemá žádnou logiku. Odmítáme argu-
ment, že vyrovnáním obou částek dojde 
ke  snížení motivace osob, aby zůstaly 
ve  svém přirozeném prostředí. Naopak 
by se snížila stále se zvětšující závislost 
pobytových sociálních služeb na  dota-

cích ze státního rozpočtu. V  novele zá-
kona o sociálních službách však zůstává 
vše při starém. Účastníci konference 
k  tématu novely zákona o  sociálních 
službách přijali usnesení, ve kterém vy-
zývají MPSV, aby novelu kvalitně dopra-
covalo a o novelizovaných ustanoveních 
vedlo další diskuzi s odbornou veřejnos-
tí a zástupci poskytovatelů. 

Závěrem se ještě vrátím k vyjednávání 
o úhradových dodatcích pro rok 2020 
pro odbornost 913. Jaké jsou výsledky?
Se zaměstnaneckými zdravotními pojiš-
ťovnami jednáme již od roku 2017 a daří 
se nám vyjednávat významná zmírnění 
regulací. Regulaci podle průměrných 
měsíčních bodů přepočtených podle 
aktuálního Seznamu zdravotních výko-
nů a vyšší minimální hodnotu bodu než 
je v  úhradové vyhlášce jsme dohodli 
s ČPZP, VoZP a RBP. Se ZPMV ČR jsme se 
dohodli na  regulaci podle průměrných 
měsíčních úhrad a dosáhli jsme vyššího 
koefi cientu růstu než je v úhradové vy-
hlášce. Některé z výše uvedených zdra-
votních pojišťoven deklarují v  úhrado-
vém dodatku ochotu vyjmout z regulace 
ošetřovatelsky náročné klienty. Jednání 
s OZP a se ZP Škoda sice neskončila do-
hodou nad jiným způsobem regulace, 
nicméně obě zdravotní pojišťovny jsou, 
stejně jako v  loňském roce, připraveny 
individuálně jednat o zmírnění případné 
regulace. Na  jednáních s  některými za-
městnaneckými pojišťovnami participu-
je i APSS ČR. Tyto dosažené dohody bo-
hužel ostře kontrastují s přístupem VZP 
k  odbornosti 913 a  podmínkami, které 
s touto zdravotní pojišťovnou vyjednala 
APSS ČR.    

Děkuji za rozhovor.  
LENKA KAPLANOVÁ

I BUDOUCNOST
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Na  stránkách tohoto periodika čtená-
ře pravidelně informujeme o pokusech 
docílit změny tohoto systému cestou 
žalob u  soudu. Je to proto, že normo-
tvůrce, tedy Ministerstvo zdravotnic-
tví, se ani příliš nesnaží předstírat, že ho 
chce řešit. A  to ani tehdy, když je k  to-
mu vyzváno nálezem Ústavního soudu.

Stávající systém úhrad zdravotní péče 
v  PZSS byl zaveden od  1. ledna 2007, 
a to novelou zákona č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění a vydáním 
zákona č. 108/1996 Sb., o  sociálních 
službách. Byť oproti ostatním poskyto-
vatelům získal výhodu, tzv. kontraktač-
ní povinnost  zdravotních pojišťoven, 
byl přesto „nechtěné dítě“. Zákonodár-
ce si s ním nevěděl rady a tak došlo k řa-
dě absurdit, kdy např. výkonová vyhláš-
ka sice obsahuje odbornost 913 – ošet-
řovatelská péče v  sociálních službách, 
kde jsou uvedeny výkony této odbor-
nosti spolu s  bodovým ohodnocením, 
avšak již se nedovíme, jakou hodnotu 
takový bod má, protože tzv. úhradové 
vyhlášky již tuto odbornosti neuvádějí. 
Rovněž tak vyhláška o  vzorových rám-
cových smlouvách zcela pomíjí odbor-
nost 913. A  tak nemáme ani vzorovou 
zvláštní smlouvu. Hodnotu bodu pak 
stanoví zdravotní pojišťovny v  dodat-
cích, kdy zpravidla vycházejí z  přílohy 
úhradové vyhlášky č. 1, části B, bodu 3, 
písm. b). Ovšem úhradové vyhlášky, jak 
uvedeno výše, tuto odbornost nezmi-
ňují, takže po  střídavě úspěšných roz-
hodnutích obecných soudů vydal Nej-
vyšší soud ČR svůj judikát, v  němž po-
tvrdil, že sice úhradové vyhlášky odbor-
nost 913 neuvádějí, avšak že je možná 
analogická aplikace této vyhlášky.

Ti z vás, kteří sledovali boj PZSS se Vše-
obecnou zdravotní pojišťovnou ČR (dá-
le jen „VZP“), vědí, že tyto spory o  tzv. 
úhradové dodatky probíhaly zhruba 

od roku 2012 do roku 2017, kdy byl vy-
dán nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 
2545/16 ze dne 18. července 2017. Tento 
nález znamenal konec sporů.

 V podané ústavní stížnosti pak Ústavní 
soud uvedl, že možnost použít pravidla 
obsažená v úhradové vyhlášce nepřed-
stavuje svévolnou či nepředvídatelnou 
aplikaci podústavního práva rozpornou 
s  čl. 1 odst. 1 Ústavy. Tento nález pla-
tí, byť se v něm Ústavní soud nevypořá-
dal s námitkou žalobce o nepřípustnos-
ti analogie, ačkoliv takový závěr učinila 
právní teorie. Např.

1) „Analogie je dále nepřípustná 
tam, kde skutkové podstaty jsou 
v zákoně vypočítány taxativně atd., 
naopak se analogie uplatní tehdy, 
jestliže zákon podává příkladmý vý-
čet něčeho.“ Knapp. V.: Teorie prá-
va, 1. vydání, Praha, C. H. Beck 1995, 
173 s.

2) „Při analogickém posouzení skutko-
vého stavu je však třeba zjistit, zda 
analogii nebrání specifické vlast-
nosti daného typu případu. ...Výčty 
mohou být taxativní (úplné) nebo 
demonstrativní (exemplifikativní). 
V prvém případě je analogie vylou-
čena: argumentum a contrario platí, 
logická konsekvence, pro elementy 
nezahrnuté do  výčtu. Při výčtu de-
monstrativním je možná jak analo-
gie (argumentu per analogiam), tak 
argumentum a  contrario.“ Wein-
berger, O. Norma a  instituce. Úvod 
do  teorie práva. Plzeň. Aleš Čeněk, 
2017, 205 s.

Víme, že dotčené úhradové vyhlášky 
obsahují v  § 1 vždy výčet odborností, 
na které se vztahují. Tento výčet je taxa-
tivní, tzn. že normotvůrce si přeje, aby 
úhradová vyhláška byla aplikována jen 

na  tam vyjmenované odbornosti (seg-
menty). Odbornost 913 tam nenajde-
me. Znamená to, že normotvůrce chtěl, 
aby se předpis vztahoval jen na taxativ-
ně vyjmenované odbornosti a žádné ji-
né. Pokud by chtěl opak, nepochybně 
by využil výčet demonstrativní, uvoze-
ný např. slovy „např.“, „zejména“ atd. 
Navíc Ústavní soud hovoří o  možnosti 
použít analogický výklad v  souvislosti 
s  obecnými soudy, nikoliv zdravotními 
pojišťovnami. Ale s tím již nic nenadělá-
me, tento výklad platí a výše uvedenou 
poznámku berte jako určité „disentní 
stanovisko“.

Přesto ale nález Ústavního soudu ne-
znamenal úplnou prohru, lze ho dokon-
ce označit za Pyrrhovo vítězství VZP. Te-
dy pokud by byly respektovány závěry 
Ústavního soudu vyslovené v  odůvod-
nění nálezu.

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 
července 2017, sp. zn. IV. ÚS 2545/16, 
byť potvrdil možnost analogické apli-
kace úhradové vyhlášky, současně uve-
dl, že „nelze a priori vyloučit i jinou mož-
nost hledání spravedlivé rovnováhy při 
určení ceny poskytnutého plnění ...“. Dá-
le pak Ústavní soud uvádí, že „z  po-
hledu ústavních záruk základních práv 
a  svobod nelze konstruovat jediný mož-
ný ústavně konformní způsob určení ceny 
plnění. Ústavním limitem či nepodkroči-
telným prahem soudní úvahy určují-
cí cenu zdravotní péče jsou však ústav-
ní záruky plynoucí z  čl. 26 odst. 1 Listi-
ny, resp. z nálezů Ústavního soudu Pl. ÚS 
3/2000 a Pl. ÚS 19/13.“

Ústavní soud tedy připustil analogickou 
aplikaci úhradových vyhlášek na poby-
tová zařízení sociálních služeb, avšak 
současně stanovil, a  to i  s  odvoláním 
na  své předchozí nálezy, podmínky, 
za  nichž je takový postup možné ak-

Problematika úhrad zdravotní péče poskytované v pobytových zařízeních 
sociálních služeb (dále jen „PZSS“) je evergreenem několika posledních 
let. Jako vždy jde v prvé řadě o peníze. Hlavní aktéři této přetahované jsou 
zdravotní pojišťovny a PZSS nejsou se stávajícím systémem spokojeni. Je 
diskriminační, nepřehledný a právně nepříliš šťastně ukotvený. Na druhou 
stranu právní neukotvenost umožňuje silnějšímu partnerovi, tj. zdravot-
ním pojišťovnám, lépe manévrovat a prosazovat svou vůli.

ÚSTAVNÍ POLOČAS
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ceptovat, aby se nejednalo o  porušení 
čl. 26 odst. 1 Listiny práv a svobod. Ža-
lobce připomene některé další myšlen-
ky z tohoto nálezu Ústavního soudu :

„Právní závěr, podle něhož  „cenová regu-
lace, nemá-li přesáhnout meze ústavnos-
ti, nesmí evidentně snížit cenu tak, aby ta-
to vzhledem ke svým prokázaným a nut-
ně vynaloženým nákladům eliminovala 
možnost alespoň jejich návratnosti“ (ná-
lez sp.zn. Pl. ÚS 3/2000 ze dne 21. 6. 2000  
/N 93/18 SbNU 287, 231/2000 Sb./) se zde 
uplatní přiměřeně“.

Jak dále uvádí Ústavní soud, úhrado-
vé limity v úhradové vyhlášce sice mo-
hou směřovat k  zabránění plýtvání či 
nadužívání zdravotní péče, zároveň 
však mohou působit finanční problé-
my poskytovatelům zdravotní péče při 
řádném plnění povinností poskytova-
telů. Ústavní soud připomněl v  nálezu  
Pl. ÚS 19/13 to, že „k  překročení stano-
veného objemu zdravotní péče (nemu-
sí dojít) jen v  důsledku plýtvání či jejího 
nadužívání, nýbrž také v důsledku řádné-
ho plnění zákonných povinností ze stra-
ny poskytovatele. Základním problémem 
předmětné právní úpravy je tak absence 
nároku na dorovnání či kompenzaci, kte-
rý by dopadal na  tuto situaci.“ (bod 74 
nálezu).

Ústavní soud dále položil otázku, „zda 
tito poskytovatelé vůbec mohou přizpů-
sobit své  chování takové regulaci, když 
stanovený objem, který by měli dodr-
žet v  průběhu roku, bude možné určit až 
po jeho skončení“. (bod 58). Je zřejmé, že 
tomu tak ani v současné době není, ne-
boť žalobce poskytuje tzv. indukova-
nou péči a takovou možnost nemá.

Dále pak Ústavní soud uvedl, že „tako-
výto stav činí právní úpravu regulačních 
srážek v rozporu se zásadou předvídatel-
nosti a zákazem svévole podle čl. 1 odst. 1 
Ústavy a též zásadou rovnosti podle čl. 1 
Listiny.“ (bod 62)

Ústavní soud dále připomněl, že teh-
dy zrušil právní úpravu (úhradová vyhl. 
na rok 2013) z důvodu, „že obsahuje ur-
čité úhradové limity, přičemž v ní zároveň 
nejsou obsaženy záruky kompenzace při 
přečerpání stanoveného objemu zdravot-
ní péče, pokud by se poskytovatel dostal 
do  výše předvídané situace spočívající 
v nemožnosti pokrýt z úhrad za zdravotní 
péči náklady této péče.“ Dovodil, že „pro-

tiústavní důsledky mohou nastat právě 
až ve chvíli, kdy bude tvrzeno a prokázá-
no, že úhrada na zdravotní péči není způ-
sobilá pokrývat ani „nutně vynaložené 
náklady“ na tuto péči.“

V  další části odůvodnění nálezu IV. 
ÚS 2545/16 Ústavní soud znovu cito-
val nález sp. zn. Pl. ÚS 3/2000 a uvedl, 
že „cenová regulace, nemá-li přesáh-
nout meze ústavnosti, nesmí evident-
ně snížit cenu tak, aby tato vzhledem 
ke  všem prokázaným a  nutně vyna-
loženým nákladům eliminovala mož-
nost alespoň jejich návratnosti.“  Ten-
to závěr pak vztáhnul Ústavní soud též 
na  určování výše úhrad za  zdravotní 
péči. „Je-li výše úhrady za  zdravotní pé-
či stanovena soudem z  důvodu absen-
ce právní úpravy, byť analogickým pou-
žitím předpisu nejbližšího (zde úhradové 
vyhlášky), stále platí, že je možno tuto ce-
nu stanovit též s  ohledem na  prokázané 
nutně vynaložené náklady tak, aby byla 
umožněna jejich návratnost v zájmu do-
držení čl. 26 odst. 1 Listiny. Tuto výši nutně 
vynaložených nákladů musí žalobce, po-
tažmo stěžovatel tvrdit a  prokázat.“ Zde 
žalobce upozorňuje, že Ústavní soud 
dovodil, že právo analogické aplikace 
úhradové vyhlášky náleží soudu, niko-
liv zdravotním pojišťovnám, které nyní 
automaticky v  úhradových dodatcích 
tuto analogii aplikují.

V  další části odůvodnění pak Ústavní 
soud znovu zopakoval, že „nárok posky-
tovatele zdravotní péče, má-li být před 
obecnými soudy, resp. následně v  řízení 
o ústavní stížnosti úspěšný, musí být z hle-
diska závěrů Ústavního soudu uvedených 
v  nálezech Pl. ÚS 3/2000 a  Pl. ÚS 19/13 
opřen o tvrzení a prokázání těch předpo-
kladů, na kterých Ústavní soud staví mož-
nou protiústavnost  cenové regulace. To 
se týká jak případů cenové regulace da-
né přímou aplikovatelností konkrétního 
právního předpisu (úhradové vyhlášky), 
tak aplikací analogickou při snaze určit 
obvyklou cenu plnění z  důvodu absence 
cenového ujednání ohledně výše úhrad 
zdravotní péče.“

V  závěru cit. nálezu pak Ústavní soud 
znovu zopakoval, že „z  pohledu ústav-
ních záruk základních práv a svobod ne-
lze konstruovat jediný možný ústavně 
konformní způsob určení ceny plně-
ní. Ústavním limitem či nepodkročitel-
ným prahem soudní úvahy určujícím 
cenu zdravotní péče jsou však ústavní zá-

ruky plynoucí z čl. 26 odst. 1 Listiny, resp. 
z  nálezů  Ústavního soudu Pl. ÚS 3/200  
a  Pl. ÚS 19/13.“ Tedy, že „v  řízení před 
obecným soudem musí být tvrzeno a pro-
kázáno, že výše úhrad ze strany zdravotní 
pojišťovny znemožňuje poskytovateli pé-
če (při absenci jiných možných zdrojů fi-
nancování) pokrytí nezbytných nákladů 
na tuto péči.“.

Pokud bych měl výše uvedenou cita-
ci z  nálezů Ústavního soudu přeložit 
do  srozumitelného modu, pak to zna-
mená, že platby zdravotních pojišťo-
ven by měly pokrývat účelně vyna-
ložené náklady na zajištění zdravot-
ní péče o  pojištěnce dotčené pojiš-
ťovny. Je tedy zřejmé, že pokud platby 
zdravotních pojišťoven nepřekročí vy-
naložené náklady, neměla by zde být 
žádná regulace. Zdánlivě srozumitel-
ná a  logická úvaha Ústavního soudu 
však překvapivě nenalezla porozumění 
u obecných soudů.

Především soud prvního stupně od-
mítnul argumentaci nálezy Ústavního 
soudu jako nepřiléhavou, neboť nález  
IV. ÚS 2545/16 se týkal situace, kdy ne-
došlo k dohodě o úhradě zdravotní pé-
če. Dále soud dovodil, že celkové hos-
podaření žalobců skončilo drobným 
ziskem, takže nelze argumentovat ne-
pokrytím nákladů z plateb zdravotní po-
jišťovny. Soud zcela opominul, že žaloba 
se týká úhrad za zdravotní péči, nikoliv 
výsledku hospodaření žalobce jako pří-
spěvkové organizace (ostatně ten mu-
sí být vždy plus minus vyrovnaný). Po-
kud jde o  argumentaci nálezy Ústavní-
ho soudu, pak nejde tuto argumentaci 
zúžit jen na nález sp. zn. IV. ÚS 2545/16, 
ale jde o kontinuální právní názor Ústav-
ního soudu, který se promítá v nálezech 
sp. zn. Pl ÚS 3/2000 a sp.zn. Pl. ÚS 19/13 
a je zavržen právě nálezem sp.zn. IV. ÚS 
2545/16.

V soudních sporech s VZP, které se opí-
rají právě o  nálezy Ústavního soudu, 
máme za  sebou pouze úvodní část. 
Spory se pro PZSS zatím nevyvíjejí pří-
znivě, takže lze doufat, že odvolací říze-
ní bude úspěšnější. Abych použil spor-
tovní terminologii, tak máme za sebou 
pouze první poločas. Věřím, že do dru-
hého poločasu nastoupíme argumen-
tačně lépe vyzbrojeni a  dosáhneme 
úspěchu.

JUDr. PETR HALUZA



Strana 8H Y D E  PA R K

CESTA DO PEKEL 
JE DLÁŽDĚNA DOBRÝMI SKUTKY
Jak uvádí MPSV, příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje oso-
bám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na za-
jištění pomoci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních 
služeb nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb 
osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.
Nárok na příspěvek má osoba, která jak uvádí zákon č. 108 / 2006 Sb., o so-
ciálních službách z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné 
fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závis-
losti podle § 8 téhož zákona, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent so-
ciální péče uvedený v § 83 téhož zákona nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán 
v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 téhož zákona. 

(https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-peci)

Toto je nám všem naprosto jasné. Ale co 
stojí naprosto mimo lidské chápání, tedy 
alespoň mé, je fakt, který se týká výše pří-
spěvku na péči.

Paragraf 11 výše zmíněného zákona o so-
ciálních službách stanovuje výši příspěvku 
pro osoby starší 18 let za kalendářní mě-
síc ve  3. stupni (těžká závislost) 8800 Kč, 
pokud osobě poskytuje pomoc posky-
tovatel pobytových sociálních služeb, 
pokud klient využije jiné služby, je výše 
příspěvku 12  800 Kč. Totéž se týká také 
4. stupně (úplná závislost), kdy je výše 
příspěvku 13 200 Kč, pokud osobě posky-
tuje pomoc poskytovatel pobytových so-
ciálních služeb, ale 19 200 Kč v ostatních 
případech.

Nechápu, jak k  tomuto zákonodárci 
a  hlavně předkladatel návrhu, tedy 
odborníci z  MPSV došli. Viděli někdy 
klienty, které přijímáme do  našich 
domovů? Tatam je doba, kdy klienty 
domovů pro seniory tvořili lidé, kteří 
nechtějí být sami doma, chodí plavat, 
chodí do divadel.

Klienti, kteří jsou v  současné době 
přijímáni do  pobytových zařízení so-
ciálních služeb, jsou lidé těžce závislí 
na  péči druhé osoby. Viděli odpověd-
ní předkladatelé této úžasné úsporné 
novely rodiny našich klientů? Jsou to 
obětaví lidé, kteří bohužel při své práci 
nebo kvůli vyčerpání již péči nezvládají 
ani fyzicky, ani psychicky. Takže logicky 
a správně podle zákona, když neposta-
čuje péče rodiny ani ambulantní či te-

rénní sociální služby, nastupují na scénu 
služby pobytové. Ty jsou však po zásluze 
potrestány snížením příspěvku na  péči, 
který tvoří nezanedbatelný fi nanční zdroj 
peněz na  plat pracovníka v  sociálních 
službách a sociálního pracovníka. 

Dva příklady za  všechny klienty, které 
máme v našich službách. 

Přijímali jsme 1. září do domova klientku, 
paní Růženku, které bylo 103 let. V jedné 
městské nemocnici usoudili, že v  tomto 
věku brzy zemře, a  tak se rozhodli zlo-
meninu krčku stehenní kosti řešit  tak, že 
neřešili nic. Péči plně imobilní mamince 
poskytovaly tři dcery, které se střídaly. 
Po dvou měsících péče o maminku, která 

měla potřebu spánku cca 4 hodiny, byly 
všechny tak vyčerpané, že při sepisování 
smlouvy a  řešení všech náležitostí sotva 
stály na  nohou. Nedivím se. Během dne 
byla paní Růženka úžasná. Ovšem v noci 
se proměnila a  její volání od  21. hodiny 
co 5–10 minut bylo pro personál noční 
můrou. Okolo 4. hodiny ranní, když tak 
ležela v  lůžku, ozývala se památná věta 
„Ach jo, to je dlouhá noc, co budu dělat? 
Zavolám si…. sestřičko!“ Při střídání pravi-
delně noční služba sotva stála na nohou 
a  paní Růženka to oglosovala „Zlobila 
jsem v  noci?“ Naše odpověď „To víte, že 
ne“ si vysloužila zkoumavý pohled bývalé 
paní učitelky a odpověď „Ale vy, sestřičko, 
vypadáte jako po fl ámu.“

Koncem září přibyl mezi naše klienty 
pan Václav, který ve svých 76 letech tr-
pěl těžkým stádiem Alzheimerovy de-
mence s výrazným postižením čelního 
a  spánkového laloku. Tímto onemoc-
něním trpěl zhruba 13 let a  po  celou 
dobu se o něho starala manželka a syn 
s  rodinou. Pan Václav hovořil „svou 
řečí“ a  byl „neřízená střela“, která po-
třebovala jednu osobu denně pouze 
pro sebe. Manželka nebyla schopná 
péči zvládnout, navíc pečovala ješ-
tě o  95letou maminku. Pečovatelská 
služba neměla volnou kapacitu a  pro 
osobní asistenci nesplňoval pan Václav 
pravidla. Pravda, nacvičili jsme si s ním 
fyzickou kondici, více jak 10 000 kroků 
za službu nebyla žádná míra. Hygienu 
jsme zvládali ve  4 pracovnících, a  vy-
padalo to jako „krocení divé zvěře“. 
Pan Václav rozdával rány hlava nehlava 
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STÁLE STEJNÉ OTÁZKY, PROBLEMATIKA 
STÁRNUTÍ, ABSENCE KONTROLY 
VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Regionální platformy se scházejí v  kaž-
dém kraji ČR dvakrát do roka a členy jsou 
zástupci odborné veřejnosti (zástupci kra-
je – radní pro sociální oblast, vedoucí od-
boru zdravotnictví, dopravy a  sociálních 
věcí, Krajské hospodářské komory, Rady 
seniorů, neziskovek atd.). Cílem je diskuze 
nad aktuálními tématy v  oblasti stárnutí 
populace a nutnosti přípravy společnos-
ti na daný trend. Dále by měly být jistým 
prostředníkem mezi kraji a MPSV.
Kromě této aktivity se v rámci projektu 
realizují Kulaté stoly, což jsou osvětové 
akce pro seniory, a dále se vytvářejí ana-
lýzy týkající se demografi ckého vývoje, 
životní úrovně seniorů atd., a realizuje se 
osvětová kampaň.
Zasedání 30. ledna se zúčastnili zástup-
ci Ústeckého kraje Ing.  Petra Lafková, 
vedoucí sociálního odboru, radní pro 
sociální oblast Ing. Mgr. Miroslav Andrt, 
Ing.  František Jochman, 1. místopřed-
seda  Krajské hospodářské komory Ús-
teckého kraje,  krajská koordinátorka 

projektu Ing. Lenka Tomanová, zástupci 
poskytovatelů sociálních služeb, ne-
ziskových organizací.
Z  mnoha témat vyvolal velkou diskuzi 
demografi cký vývoj, zátěž pro sociální 
oblast, potažmo stát, která může nastat 
odchodem ,,Husákových“ dětí do  sta-
robního důchodu. Zatížen bude nejen  
penzijní systém, ale hrozbou může být 
nedostatek poskytovatelů pobytových 
sociálních služeb pro seniory a nedosta-
tek kvalifi kovaného personálu.
Dalším tématem byl příspěvek na  péči 
a  naprostá absence kontroly ze strany 
státu. Téměř každý z  účastníků jednání 
uvedl příklady zneužívání příspěvku, 
jeho používání na  saturování domác-
nosti či spoření pro rodinné příslušníky. 
Smyslem debaty nebylo poškodit odpo-
vědné a obětavé rodinné pečovatele, ale 
otázka, proč se peníze vyplacené na pří-
spěvek na  péči nevrací do  systému, je 
předmětem diskuze od  začátku účin-
nosti zákona o  sociálních službách. Má 

stát právo kontrolovat domácnost? Je to 
prolomení osobních práv?  Když má stát 
právo kontrolovat, čím se topí v domác-
nosti, proč nemůže zkontrolovat péči, 
kterou platí?
Dotkli jsme se také problému, který 
musí řešit rodinný pečovatel, pokud je 
z nemocnice propuštěn rodinný přísluš-
ník odkázaný na  pomoc druhé osoby. 
Vzniká akutní potřeba polohovací po-
stele, matrace, polohovacích pomůcek, 
chodítka či vozíku, atd. Mezi účastníky 
koloval obsáhlý manuál s  kontakty, vy-
daný jedním z  krajů. Dle mého názoru 
stačí vydat jednoduchý leták se základ-
ními odkazy, kde mi půjčí postel, kdo na-
píše poukaz na kompenzační pomůcku. 
V  manuálu budu hledat alternativu, až 
budu mít vyřešené základní potřeby. 
Věřím, že se MPSV jako nositel projektu 
výstupem z jednání bude zabývat.

MIROSLAVA BAREŠOVÁ
 ředitelka Domova důchodců Bystřany

a padni kam padni. Z pokoje jsme vychá-
zeli poplivaní, pokopaní a  s  červeným 
otiskem ruky na tváři od facky. Podávání 
stravy trvalo pomalu hodinu. Noční služ-
by se řídily úplňkem. To pan Václav zvládl 
„fungovat“ 20 hodin denně. 

V našem domově jsme poskytovali službu 
v počtu 4 pracovníků na den (1 všeobecná 
sestra a 3 pss) a v noci ve 2 pracovnících 
(1 všeobecná sestra a  1 pss) na  počet 
10 klientů. Jsme soukromé zařízení – za-
psaný ústav, které má registrované 3 po-
bytové sociální služby – domov pro seni-
ory, domov se zvláštním režimem a  od-
lehčovací službu. Dotace od státu nepo-
bíráme, nejsme zařazení do  krajské sítě 
poskytovatelů sociálních služeb. A i kdy-
by, všichni víme, jak je to s dotacemi, kte-
ré jsou nenárokové. Ale pravidla v podo-
bě maximální možné úhrady a  všechny 
„legrace“ v podobě OK systému a statis-
tik se na nás vztahují. Také se na nás vzta-
huje výše příspěvku. Proč?

Náklad na lůžko jsem si před dvěma lety 
spolu s  paní ekonomkou, která pracuje 
30 let v  sociální sféře, spočítala na  prů-
měr cca 35  000 Kč v  domově pro seni-
ory a  v  domově se zvláštním režimem 
38  000 Kč za  měsíc, aby byly pokryté 
veškeré provozní náklady včetně platů 
zaměstnanců, pokud chcete poskytovat 
kvalitní sociální služby.

„Proč?“ byla častá otázka rodin našich 
klientů, když jsme řešili zákonem stano-
vené snížení příspěvku na péči. 

Nebylo by možné, aby se paní minis-
tryně zamyslela nad otázkou: Proč je 
potrestán poskytovatel pobytových so-
ciálních služeb, který poskytuje péči kli-
entům, jimž nejsou schopni jejich blízcí 
zajistit kvalitní péči s ohledem na jejich 
situaci? Opravdu nemám nic proti dě-
tem a  ani jejich rodičům. Ale copak 
jsou sociální služby méně potřebné než 
transformace dětských skupin na  jesle, 

kdy „Ministerstvo práce a  sociálních věcí 
hodlá od  roku 2021 změnit nyní fungující 
dětské skupiny na  jesle. Na  jejich provoz 
pro děti pracujících či studujících rodičů 
by přispíval stát. Zařízení by byla určena 
pro děti do čtyř let. Příspěvek státu na dítě 
by se mohl pohybovat kolem 5000 korun, 
rodiče by dopláceli nejvýše třetinu mini-
mální mzdy.“ (https://www.novinky.cz/
domaci/clanek/malacova-planuje-ude-
lat-z-detskych-skupin-jesle-prispival-
-by-na-ne-stat-40297412)

Troška matematiky závěrem. Pokud vydě-
líme 13 200 Kč počtem dnů v měsíci, do-
jdeme k částce cca 440 Kč na den. Pokud 
440 Kč vydělíme 24 hodinami, po  které 
poskytujeme sociální služby v  pobyto-
vých zařízeních, dojdeme ke směšné část-
ce 18,33 Kč na hodinu. 

Bc. LENKA HASNEDLOVÁ
manažerka kvality

Dvůr Karlov  

Dne 30. ledna jsem se zúčastnila jednání regionální platformy v rámci reali-
zace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (registrační 
číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207), jehož nositelem je MPSV ČR.
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Lékaři si všímali, že špinavé ruce 
souvisí s  přenosem nemocí. Mo-
derní medicínu poprvé roku 1847 

upozornil lékař Ignác Filip Semmelweis 
na  skutečnost, že horečkou omladnic 
trpí mnohem více žen na  odděleních, 
kde působí studenti medicíny. Součas-
ně upozornil na  to, že ženy, které ro-
dily doma a  ne v  nemocnici, horečkou 
omladnic tolik netrpěly.

Formuloval zásady antisepse, na  svém 
oddělení pro studenty zavedl povinné 
mytí rukou chlorovým vápnem. Jeho 
teorie se ukázala správná - úmrtnost ro-
diček výrazně poklesla. 

Semmelweis si vysloužil přezdívku Za-
chránce matek, jeho objev ho nakonec 
dovedl až do vídeňského blázince, kde 
během dvou týdnů zemřel patrně vinou 
špatného zacházení. Uznání se doktoru 
Semmelweisovi dostalo až po jeho smr-
ti díky objevu Louise Pasteura, který 
označil mikroby jako původce infekcí. 
Až poté se principy hygieny podle dok-
tora Semmelweise postupně uchytily 
v nemocnicích po celém světě.

Wikipedie říká, že mytí rukou je jed-
ním ze základních prvků hygieny. Při 
mytí rukou dochází k  mechanickému 
ale i  chemickému odstranění nečistot 
a  také k  odstranění přechodné mik-
roflóry z  rukou. K  mytí rukou se pou-
žívá voda a  nejčastěji mýdlo nebo jiný 
mycí prostředek. Mytí rukou je zvláště 
důležité v  prostředích, kde hrozí je-
jich zvýšená kontaminace (ordinace, 

nemocnice) nebo při činnostech, kdy 
může docházet naopak ke kontaminaci 
předmětu neumytýma rukama (napří-
klad v kuchyni). Mechanické mytí rukou 
je v lékařské praxi doplněno desinfekcí 
rukou.“

Mytí i desinfekce ruce vysušuje. Nejsou 
výjimkou alergické reakce a  ekzémy, 
které jsou následkem používání jed-
norázových rukavic. Po  každém umy-
tí a  desinfekci rukou je proto důležité 
ošetřit ruce ochranným krémem. 

Uxitol 10 Silkhand balzám na ruce jsme 
měli možnost vyzkoušet v  zařízení po-
skytující sociální služby poprvé v lednu. 
Používali jsme do té doby různé krémy, 
dražší, levnější. Jeden s  obsahem soli 
z mrtvého moře si pracovníci oblíbili nej-
více. Pouze jedna naše kolegyně, která 
trpí rozsáhlým ekzémem, žádný z krémů 
používat nemohla. Na Uxitol 10 koukala 
malinko nedůvěřivě. Po  několika dnech 
byla spokojená, že objevila krém, který 
její ekzém nezhoršuje, ba naopak.

Druhým, kdo se stává příznivcem Uxito-
lu 10, je moje sestra. Pracuje v reklamní 
agentuře, nejenom za  počítačem, ale 
také pravidelně instaluje různé polepy. 
Práce venku, s vodou a ostrou fólií ruce 
vysuší, tvoří se bolestivé prasklinky. Nic 
na  zhojení sestře nepomáhalo.  Uxitol 
10 označila za zázračný krém. Nejenom 
svým účinkem, ale také tím, že se dobře 
roztírá a  rychle vstřebává. Což při své 
práci oceňuje.

Všichni, kdo jsme Uxitol 10 vyzkoušeli, 
jsme měli stejné poznatky. Velmi pří-
jemná neutrální vůně, kterou ocenili 
kolegové muži. Rychle se vstřebává, ne-
nechává mastný film na  rukách. Prostě 
něco, po  čem máme ruce jako v  ba-
vlnce.

Neméně důležitá je ale kromě rukou 
péče o nohy. Lidskou nohu tvoří  26 kos-
tí, 32 svalů, 1700 nervových zakončení. 
Achillova šlacha  je schopna udržet tíhu 
1000 kg. Nohy mají pouze malý počet 
mazových žláz, a to je důvodem, proč 
se nám kůže na nohou rychleji vysušuje 
a je drsnější než zbytek těla.

Během denní směny nachodíme okolo 
22 000 kroků. Důležité je proto pravi-
delně pečovat o nohy, které nesou nej-
větší zátěž. Během zimy máme nohy 
schované v ponožkách, největší pro-
blém začíná na jaře a v létě, kdy se pře-
zujeme do balerínek a chodíme naboso.

Již během minulého léta jsem vyzkou-
šela balzám na nohy Uxitol 25. „Vyléči-
la“ jsem si prasklinky na patách, suchá 
místa vymizela. Efekt byl viditelný již 
zhruba po druhém použití. Další výho-
dou je také to, že se rychle vstřebává. 
Žádná mastná chodidla, která kloužou 
v obuvi.   

Důležité je, abychom o sebe dobře pe-
čovali, a mohli tak dobře pečovat o naše 
klienty. Uxitol 25 je určen hlavně jim.

Bc. LENKA HASNEDLOVÁ

Světový den hygieny rukou vyhlašuje 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
každý rok 5. května. 

Každý z nás již od dětství slýchával několikrát denně „umyl jsi si ruce?“ Otřepaná fráze, kte-
rá má za sebou historický vývoj v podobě velkých tragédií. Stále si nemyjeme ruce tak často 
a dobře jak bychom měli. Stále všichni chybujeme.

RUCE
V BAVLNCE!

JAKO



Rozdíl pocítíte velmi rychle!
Držitel patentu a ochranné známky:

Pearsceuticals AG, Hostattweg 2, Hergiswil, NW, Switzerland. 
Výrobce/Výrobca/ Distributor v ČR/Dovozca do SR: 

NextForce a.s., Fibichova 41, 537 01 Chrudim 4, Česká republika

www.uxitol.com
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„O všem, co uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti s ním, zachovám mlčení a podržím 
to jako tajemství, nebude-li mi dáno svolení k tomu, abych to řekl.“ Toto je jedna z verzí tzv. Hippo-
kratovy přísahy. Tento text se dá v určitém rozsahu vztáhnout také na domovy pro seniory, protože 
nedílnou součástí jejich činnosti je také péče o zdravotní stav klientů. Je tedy patrné, že zdravotní 
a sociální péče je v případě domovů pro seniory silně provázána a lze konstatovat, že domovy pro se-
niory fakticky fungují jako zařízení poskytující komplexní lékařskou péči i přesto, že tato skutečnost 
není naším právním systémem dostatečně zohledněna. 

ZÁKONNÁ ÚPRAVA POVINNOSTI 
MLČENLIVOSTI

Základní úprava povinnosti mlčenlivosti 
je u  nás obsažena v  § 2650 odst. 1, zá-
kona č. 89/2012, občanského zákoníku, 
takto: „Bez souhlasu ošetřovaného může 
poskytovatel sdělit údaje o něm v anonymi-
zované podobě k  účelům vědeckého nebo 
statistického šetření týkajícího se zdravot-
ního stavu obyvatelstva a jeho skupin, lze-
-li rozumně předpokládat, že souhlas nelze 
opatřit vůbec nebo včas a provádí-li se še-
tření s  takovým zabezpečením, že nehrozí 
neúměrný zásah do  soukromí ošetřované-
ho, nebo oznámí-li poskytovatel údaje tak, 
aby vyloučil následné zjištění, kterého urči-
tého člověka se týkají.“ Uvedené ustanove-
ní je velmi rozporuplné, neboť není nikde 
upřesněno, v  čem spočívá anonymizace 
údajů, a v souvislosti se změnami v oblas-
ti ochrany osobních údajů a  příchodem 
GDPR víme, že anonymizace je v podsta-
tě nedosažitelná.
Pro poskytovatele sociálních služeb 
je pak v  souvislosti s  mlčenlivostí dů-
ležité ustanovení § 51 odst. 1 zákona 
č. 372/2011 Sb. o  zdravotních službách, 
které uvádí: „Poskytovatel je povinen 
zachovávat mlčenlivost o  všech skuteč-
nostech, o  kterých se dozvěděl v  souvis-
losti s  poskytováním zdravotních služeb.“ 
a  § 100 odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, který zní: „Zaměst-

nanci obcí a krajů, zaměstnanci státu a za-
městnanci poskytovatelů sociálních služeb 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o úda-
jích týkajících se osob, kterým jsou poskyto-
vány sociální služby... “ a  zároveň se dále 
dozvíme, že je možné sdělovat informace 
související se sociální službou třetím oso-
bám pouze na  základě zákona, nebo se 
souhlasem klienta. 
Mlčenlivost se týká veškerých skuteč-
ností, které se poskytovatel dozví v sou-
vislosti s  poskytováním sociální péče 
– v  podstatě tedy všeho. Dokonce i  sa-
motná informace, že se klient v domově 
vůbec nachází, podléhá povinné mlčen-
livosti.
Povinnost mlčenlivosti se týká všech 
pracovníků domova, mezi které spadají 
nejen ošetřovatelé v  domovech sociální 
péče, ale může se jednat i o účetní, sekre-
tářky a další. 

DRUHY POSKYTOVANÉ PÉČE 
A JEJICH SPECIFIKA VE VZTAHU 
K INFORMACÍM O ZDRAVOTNÍM 
STAVU KLIENTA

V  domovech se můžeme setkat se tře-
mi běžnými formami poskytování péče, 
od čistě zdravotní až po nezdravotní péči 
a jejich klasifi kace je důležitá pro odlišení 
postavení lékaře jako samostatné osoby 
a  dále pro odlišení odborné klasifi kace 
ošetřovatelek se zdravotním vzděláním 
a pečovatelek bez zdravotního vzdělání.

1. Zprostředkovaná zdravotní péče – 
docházející lékař

Ve  snaze poskytovat komplexní službu 
domovy v  podstatě fungují jako nepo-
volaní zprostředkovatelé zdravotních slu-
žeb, neboť je další část péče vykonávána 

prostřednictvím samostatných posky-
tovatelů zdravotních služeb, tj. lékařů, 
kteří do  domovů přicházejí za  účelem 
poskytování zdravotních služeb dle § 4 
písm. a) odst. 1, 2, a 3 zákona o zdravot-
ních službách. Lékaři navštěvující domov 
fungují v tzv. režimu návštěvní služby dle 
zákona o zdravotních službách a praktic-
ky se jedná o „návštěvu“ pacienta v jeho 
domácím prostředí. Ponecháváme však 
na  vašem vlastním zamyšlení, zda tento 
režim odpovídá skutečnosti.
Důležité je pamatovat na to, že lékař fun-
gující v  popsaném režimu, je samostat-
ným poskytovatelem zdravotních služeb.

2. Ošetřovatelská zdravotní péče – 
ošetřovatelka zdravotní sestra

Pokud jde o  ošetřovatelskou zdravotní 
péči, tuto (poté, co je indikována léka-
řem) zajišťují domovy samy, prostřed-
nictvím všeobecných sester, které jsou 
obvykle zaměstnanci domova. Část péče 
tedy domovu poskytují sestry se zdravot-
nickým vzděláním podle zákona o  zdra-
votních službách.

3. Pečovatelská nezdravotní péče – 
pečovatelka bez zdravotního 
vzdělání

Péče o  klienty je vykonávána také pro-
střednictvím pečovatelek, které nejsou 
zdravotnickými pracovníky ve smyslu zá-
kona. Tyto osoby tedy nejsou oprávněny 
poskytovat zdravotní péči, avšak mohou 
se octnout v  postavení, které vyžaduje, 
aby měly informace o  zdravotním stavu 
klienta, a v tomto případě domovy naráží 
na shora zmiňované šedé zóny v zákoně. 
V  případě, že jsou pracovníci poskytova-
tele například nuceni volat záchrannou 
službu, měli by mít k dispozici dostatečné 
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množství informací o  zdravotním stavu 
klienta, tj. jakými nemocemi případně 
trpí a  jaké léky užívá. Domníváme se, že 
výklad, kdy by tito pracovníci neměli znát 
ani diagnózu klienta, není správný. Máme 
za  to, že základní informace o  diagnóze 
a indikaci jsou vhodné i pro nezdravotnic-
ké pracovníky za  účelem zajištění návaz-
nosti zdravotní a sociální péče. V žádném 
případě to však neznamená, že by měla 
nezdravotnickým pracovníkům být pří-
stupná kompletní zdravotnická dokumen-
tace a že by měli být informováni obdob-
ně jako zdravotničtí pracovníci a případně 
sami činit rozhodnutí týkající se zdravotní 
péče a její úpravy.

LÉKAŘ DOCHÁZEJÍCÍ DO DOMOVA 
PRO SENIORY 

Zákon o zdravotních službách (§ 45 odst. 2 
písm. g) stanoví, že je externí lékař do-
mova povinen předat domovu potřebné 
informace o  zdravotním stavu klienta 
nezbytné k zajištění návaznosti dalších 
zdravotních a  sociálních služeb posky-
tovaných klientovi. Je vhodné s  uvede-
ným ustanovením zákona seznámit ošet-
řující lékaře klientů, tak, aby mohla být 
vykonávána správná a  dostatečná péče 
o  klienta v  případě zdravotních kompli-
kací. Nicméně, těmito informacemi jsou 
oprávněni disponovat pouze zdravotničtí 
pracovníci, nikoliv pečovatelky bez zdra-
votnického vzdělání, kterým by měly být 
poskytovány pouze velmi obecné infor-
mace týkající se indikace případné péče. 
Všichni zaměstnanci poskytovatele, kteří 
budou s těmito informacemi seznámeni, 
pak mají povinnost zachovávat o nich ml-
čenlivost. Povinná mlčenlivost však ne-
musí platit vždy a za některých okolností 
může být prolomena, typicky se jedná 
o  ohrožení života klienta nebo dalších 
osob, případně znemožnění návaznosti 
péče (předávání informací mezi původ-
ním sociálním pracovníkem a novým so-
ciálním pracovníkem, předání informací 
pracovníkům záchranné služby, atd.).

Informace o zdravotním stavu však nelze 
zaměňovat se zdravotnickou dokumen-
tací, neboť v případě informací se jedná 
o  výrazně užší soubor údajů o  klientovi, 
než obsahuje zdravotnická dokumenta-
ce. Informace jsou jakýmsi nezbytným 
„extraktem“ z dokumentace.

Lékař, který domov pro seniory (dále jen 
„domov“) navštěvuje, je samostatným 
poskytovatelem, ale často využívá při po-

skytování zdravotní péče pro spolupráci 
sestry domova, které s  ním však nejsou 
v zaměstnaneckém poměru. V souvislosti 
s jeho službami tak dochází k tomu, že tyto 
sestry nahlíží do zdravotnické dokumenta-
ce lékaře nebo se spolupodílí na jejím vy-
tváření, což zákon o zdravotních službách 
neumožňuje. Do zdravotnické dokumen-
tace lékaře mohou totiž nahlížet pouze 
osoby specifi kované v § 65 zákona o zdra-
votních službách, přičemž do  žádné ze 
zde uvedených kategorií nespadají sestry 
pracující v domově. Tato praxe je tedy ne-
správná, ale velmi rozšířená a obáváme se, 
že funkční řešení bohužel nejde bez změ-
ny legislativy najít, neboť by vyžadovalo 
zaměstnávání sester lékařem, případně 
zaměstnávání vlastního lékaře a  transfor-
maci domova na komplexní zdravotnické 
zařízení. Možným řešením je výslovný sou-
hlas klienta s nahlížením personálu domo-
va do  jeho zdravotnické dokumentace, 
ale v  takovém případě přichází hromada 
administrativy, a  personál by každé na-
hlížení musel podle zákona o zdravotních 
službách zaznamenat a  zároveň by k  ta-
kovému nahlížení mohlo dojít jen za  pří-
tomnosti ošetřujícího lékaře nebo jeho 
zaměstnance. Řešením, byť kostrbatým, 
by mohlo být, kdyby například jedna ze 
sester, která tvoří stálý personál domova, 
byla zároveň zaměstnancem lékaře (stači-
lo by zaměstnání „na dohodu“).

Je také obvyklé, že lékaři nechávají zdra-
votnickou dokumentaci klientů v  do-
mově, ačkoliv mezi lékařem a domovem 
neexistuje v tomto smyslu žádný formál-
ní vztah. Bohužel to je porušení zásad 
vedení zdravotnické dokumentace, ne-
boť zdravotnický pracovník má mít doku-
mentaci vedenu v prostorách, ke kterým 
má nějaký právní titul, byť by to byla na-
příklad formální smlouva o nájmu prostor 
za účelem skladování dokumentace.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ZDRA-
VOTNÍM STAVU KLIENTA OSOBÁM 
MIMO ZAŘÍZENÍ

Klient může již při přijetí do domova ur-
čit osoby, které mohou být informovány 
o jeho zdravotním stavu. O udělení sou-
hlasu s  poskytnutím informací o  zdra-
votním stavu musí být učiněn písemný 
záznam, podepsaný jak klientem, tak za-
městnancem domova. Součástí záznamu 
musí být i  sdělení klienta, jakým způso-
bem mohou být informace o  jeho zdra-
votním stavu sděleny a  zejména komu 
mohou být sděleny.

Pokud jde o  poskytování informací 
o  zdravotním stavu klienta, lze okruh 
osob, kterým mohou být tyto informace 
poskytnuty, vymezit následovně: 
a) osoby určené klientem,
b) osoby blízké (pokud to klient nezaká-

zal),
c) pečující osoby, 
d) všechny osoby, u  kterých je to nutné 

pro ochranu zdraví a s nimiž klient při-
šel do styku,

e) osoby blízké a osoby určené klientem, 
které mají nárok na informace po smr-
ti klienta.

Pokud domov poskytuje informace 
po telefonu, lze tak činit pouze s výslov-
ným souhlasem klienta a doporučuje se, 
aby se pro komunikaci volila například 
hesla ve formě číselných kódů, či jiný způ-
sob pro ověření totožnosti volajícího. 
Pouze okrajově si dovolujeme upozornit 
i  na  skutečnost, že nelze sdílet s  rodin-
nými příslušníky ani informace týkající 
se poskytování sociálních služeb, po-
kud klient nezbaví poskytovatele ml-
čenlivosti, případně pokud se nejedná 
o situace, kdy má klient určeného opat-
rovníka, nebo o sobě není schopen roz-
hodovat a musí být zastoupen rodinným 
příslušníkem, 
Porušení povinnosti mlčenlivosti může 
vést k  různým postihům, ať již veřejno-
právním či občanskoprávním.  

ZÁVĚR

Lze tedy shrnout, že poskytovaných úda-
jů by mělo být nutné minimum. Pokud 
jde o  dokumentaci, měly by domovy 
striktně oddělovat dokumentaci sester-
skou, kterou vede domov, a dokumentaci 
lékaře, vedenou lékařem, a uvědomovat 
si rozdíly mezi nimi. Musíme jen doufat, 
že budoucnost přinese vhodnou změnu 
legislativy v  této oblasti a  šedá místa se 
vyplní. 

Mgr. Markéta Zerdaloglu

Mgr. Adam Škarka 
advokátní kancelář Vašíček a partneři s.r.o
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JAK TO DOPADLO S MOBILY  NA PRACOVIŠTI?
 ZAKÁZAT, NEBO POVOLIT?

Ani jedno, ani druhé. Vedoucí směn, kte-
ré jsme požádali o navržení pravidel pro 
používání mobilů na pracovišti, se s pro-
blémem popasovaly.
Už při zadání úkolu jsme se smířili s tím, 
že používání mobilu nelze zakázat. Ane-
bo lze, ale za cenu represí, které rozvrátí 
dobré klima na pracovišti. A tak byla sta-
novena pravidla.
První pravidlo zní, zaměstnanec může mít 
u  sebe mobilní telefon pouze při tichém 
režimu a telefon může použít pouze k vy-

řízení hovoru při nezbytně nutné situaci, 
kterou hlásí svému přímému nadřízené-
mu, např. nemoc dítěte, péče o  blízkou 
osobu.
Druhé pravidlo říká, že není dovoleno 
použít telefon při jakémkoliv kontaktu 
s  klientem, během pracovní doby tele-
fonovat, psát SMS, využívat sociální sítě, 
hrát hry a  nedodržení těchto pravidel 
je  posuzováno jako  porušení pracovní 
kázně.
Tato pravidla jsou závazná pro všechny 

zaměstnance, avšak jestli se osvědčí či ne, 
ukáže čas.
Můj článek měl vyvolat diskuzi a mě těší, 
že se ozvala například kolegyně z  Lito-
myšle, řešící stejný problém. Shodly jsme 
se na  tom, co zmiňuji na  začátku. Zaká-
zat mobily nelze, ale je možné určit pro 
zaměstnavatele i  zaměstnance přijatelná 
pravidla.

MIROSLAVA BAREŠOVÁ 
ředitelka Domova důchodců Bystřany

V prosincovém Rezidenční péče vyšel článek, který se zamýšlel nad užíváním mobilů na pracovišti. Nyní 
přinášíme informaci, jak to vyřešili v Domově důchodců v Bystřanech.

N Á Z O RY,  D I S K U Z E

JUBILEJNÍ SENI CUP
Již 15. ročník fotbalového turnaje zdravotně postižených SENI cup se letos bude opět hrát 
na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod, tentokrát ve středu 3. června. 

SENI CUP je fotbalový turnaj v malé kopa-
né, jehož se účastní týmy reprezentující 
zařízení sociálních služeb pro zdravotně 
postižené. Účast na této sportovní událos-
ti pozitivně působí na rozvoj jejich motori-
ky a stimuluje jejich fyziologický vývoj. 
Podmínkou účasti je – kromě potvrzení 
od  lékaře o  zdravotní způsobilosti hráče 
– aspoň minimální sportovní nadání, věk 
ani pohlaví nejsou omezením. 
Z  každého zařízení se může přihlásit 
jeden tým, který se skládá z  brankáře, 
čtyř hráčů a  dvou náhradníků. Hraje se 
na  travnatém hřišti pro malou kopanou, 
utkání trvá pouze 12 minut. 
Turnaj začíná dopoledne po deváté hodi-
ně, slavnostní výkop obstará jako každý 
rok starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. 
Účastníky turnaje čekají nejprve utkání 
ve  čtyřech základních skupinách, jejichž 
vítězové se po obědě utkají v semifinále 
a ve finále. 
Patrony letošního SENI cupu jsou opět 
fotbaloví internacionálové Antonín Pa-
nenka, Ladislav Vízek a Horst Siegl, kteří 
stejně jako v  minulých letech po  skon-
čení turnaje nastoupí v týmu pořadatelů 
TZMO Czech Republic v  exhibičním zá-
pase proti vítězi. Spolu s  nimi se objeví 
na  hřišti i  čtvrtý patron turnaje, zpěvák, 
skladatel a producent Sagvan Tofi, který 

měl loni u  diváků velký úspěch se svým 
pěveckým vystoupením, když společně 
s  patrony turnaje zazpíval svůj velký hit 
Dávej ber. Letos s sebou Sagvan Tofi při-
veze i  další hvězdy úspěšného muzikálu 
Děti ráje  – Bořka Slezáčka, Jana Kopeč-
ného a Míšu Noskovou a všichni společně 
obstarají ve dvou hudebních blocích do-
provodný program v průběhu  dne.

Další tradiční hvězdou SENI cupu bude 
Heidi Janků, jejíž hudební blok přijde 
na řadu kolem jedenácté hodiny.
Z  turnaje bude jako každý rok pořizovat 
reportáž a záznam štáb ČT. 

Pro tři vítězné týmy jsou připraveny zají-
mavé a hodnotné ceny, například návště-
va fotbalového zápasu Slávie Praha, která 
je partnerem turnaje. Vítěz Ceny fair play 
navíc pojede reprezentovat Českou re-
publiku do polské Toruně, kde se každo-
ročně hraje evropské finále Seni Cupu. 
 
Záštitu na  turnajem převzala ministryně 
práce a  sociálních věcí Jana Maláčová, 
dalšími partnery jsou kromě Slávie Praha 
také časopis Rezidenční péče, APSS ČR, 
Město Havlíčkův Brod, Catus a EKOKOM.

MILOŠ KUČERA

Zleva: Ladislav Vízek, Sagvan Tofi, Horst Siegl, Antonín Panenka.



dominovat sociálně zaměřené snímky, 
ale nakonec světlo světa nespatřila. 
Dozvěděl jste se někdy proč? 
Nedozvěděl a ani jsem po tom nepátral.

Jak moc se za uplynulá léta změnili lidé 
a život na Sovinci, kde jste trvale zako-
řenil i vy? Nikdy jste neměl chuť odejít 
jinam?
Jsem v  rozhodování spíše po  otci. Dával 
přednost klidu a  vždy spoléhal hlavně 
na sebe. Prožili jsme i zde dramatické chví-
le, kdy byla snaha likvidovat soukromé ze-
mědělce a všechno spojovat. Zemědělství 
na  to moc doplatilo. V  Sovinci podstatně 
klesl počet obyvatel. Byla zavřena škola 
a  pošta, potom obchod a  nakonec i  po-
hostinství. Obecní úřad se propojil s  Jiří-
kovem. Pozitivní je to, že se stále opravuje 
hrad, který je dominantou tohoto kraje.

V roce 2016 jste se zapojil do charita-
tivního projektu Sanatorií Klimkovice 
„Držíme spolu“, který měl pomoci dětem 
postiženým následky dětské mozkové 
obrny. V Klimkovicích, kde se specializují 
na léčbu takto postižených dětí, jste 
pořídil mnoho jejich fotografií, jež pak 
putovaly na stejnojmenné výstavě Čes-

kou republikou. Jaký měla tato výstava 
ohlas?  
Fotografoval jsem téměř dva roky. Vznik-
la veliká kolekce fotografií, z kterých jsme 
vytvořili výstavu a  použili jsme je na  vy-
dání několika kalendářů. Po  pěti letech, 
po  mnoha jednáních, se nám podařilo 
přesvědčit ministra zdravotnictví a poslan-
ce o  tom, že mozkovou obrnu nezavinili 
rodiče ani děti. Je to vrozená vada. Rodiče 
museli až donedávna platit za měsíc léčby 
svých dětí padesát tisíc i víc. Aby byla léč-
ba účinná, musí se opakovat i  několikrát 
do roka. Nyní hradí tyto léčebné procedu-
ry pojišťovna…

V poslední době také fotografujete ve vě-
zeňském prostředí. Je to zatím váš po-
slední projekt věnovaný lidem „na okraji“ 
anebo už připravujete nějaký další? 
Před dvěma lety jsem pracoval na projek-
tu  Ze tmy ke  světlu. Je o vztahu kaplanů 
a  vězňů. Na  tomto projektu pracuji stále, 
protože se chystáme vystavit rozšířený 

soubor na velké výstavě na Staroměstské 
radnici v  Praze.  Současně pracuji na  no-
vém vězeňském projektu o tom, že mnozí 
vězni by nemuseli být zavřeni ve  vězení, 
ale měli by mít možnost odpykat si trest 
například veřejnou prací. Tím by stát i rodi-
na mohli ušetřit značné finance.

I když jste již sám v seniorském věku, jste 
stále velmi aktivní. Máte nějaký recept, 
jak prožít to, čemu se říká „šťastné 
stáří“?
To je velmi jednoduché. Pokud to jde, tak 
být aktivní. Myslet na to, že jednou přijde 
věk, který bude potřebovat všechny naše 
síly a  tak se snažit žít zdravě. Myslím tře-
ba na kouření, alkoholismus a  jiné neřes-
ti, které nás provázejí a jež nám ubírají sil. 
Láska a  zdraví jsou po  celý náš život nej-
důležitější.

Připravila: BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: JINDŘICH ŠTREIT a archiv

Fotografie na obálce a na str. 1: VÍT ŠVAJCR
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Výživa je základní potřebou každého živého organismu. Tedy každého z nás.
Zajištění stravování a nutriční péče je nedílnou součástí poskytovaných služeb v pobyto-
vých a pečovatelských sociálních zařízeních.  Pravda, na toto téma bylo již mnohé řečeno 
i publikováno. Dosud ale nebylo provedeno plošné šetření a zjištěn skutečný stav a způsob 
realizace těchto služeb.

STRAVOVÁNÍ  
A NUTRIČNÍ PÉČE 

V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Sekce nutričních terapeutů České aso-
ciace sester, z.s. (SNT) a  Společnost pro 
výživu, z.s. (SPV) jsou organizace sdru-
žující odborníky z  různých oblastí, kteří 
se zabývají otázkami výživy po  stránce 
teoretické i praktické.
Shodli jsme se na  tom, že potřebujeme 
zjistit aktuální situaci v oblasti stravování 
a  nutriční péče v  sociálních zařízeních. 
Za  tímto účelem jsme na  podzim 2019 
provedli celorepublikové dotazníkové 
šetření.
Pro získání informací byla oslovena 
všechna rezidenční zařízení sociálních 
služeb, která dle registru MPSV působí 
v  České republice. Respondenti odpoví-

dali dobrovolně a šetření bylo anonymní.
Obdrželi jsme odpovědi celkem z 210 za-
řízení. Podle typu poskytovaných služeb 
reagovalo nejvíce domovů pro seniory 
(153), domovů se zvláštním režimem (77), 
domovy pro osoby se zdravotním posti-
žením (39), terénní pečovatelská služba 
(6) denní stacionáře (11), jiné (14).
Odpovědi přišly ze všech krajů v porov-
nání s celkovým počtem zařízení rovno-
měrně.
V  rozdělení podle zřizovatele nejčastěji 
stát, obec, kraj 161 (76,7 %), soukromý 
subjekt, podnikatel 22 (10,5 %), ne-
zisková organizace 15 (7,1 %), církev 12 
(5,7 %) 

Potěšujícím zjištěním je, že většina zaří-
zení má vlastní stravovací  provoz (167), 
další zařízení pak zajišťují stravu pro své 
klienty dodávkou od  jiného poskytova-
tele sociálních služeb (4), dodávkou z  ji-
ného komerčního subjektu – restaurace, 
vývařovna (18), dále též nemocnice, školy, 
kombinované stravování (obědy dodava-
telsky, ostatní denní jídla zajišťují sami).

Prakticky všechna zařízení podávají 
svým klientům nejčastěji dietu č. 3 – běž-
ná strava – 206 (98,1 %).  Další nejčastěji 
zastoupenou je dieta č. 9 – diabetická – 
196 (93,3 %), č. 2 – šetřící  138 (65,7 %), 
č. 4 – s  omezením tuku – 119 (56,7 %). 
Strava mechanicky upravená (mletá, ka-
šovitá, mixovaná) je nezbytnou součástí 
poskytovaných služeb ve 183 zařízeních 
(87,1 %). Dále jsou v  řádu jednotek při-
pravovány speciální a  individuální diety, 
například vegetariánská strava, diety při 
alergiích  a  intolerancích, bezlepková, 
redukční, bezezbytková, při dialýze, při 
antikoagulační léčbě (warfarinová), před 
kolonoskopickým vyšetřením, individu-
ální dietetické postupy, kombinace více 
diet.

Ve většině zařízení je klientům podáváno 
5–6 denních jídel (72,4 %), 4 denní jídla 
(17,1 %), 3 denní jídla (4,8 %).
Součástí stravovacích služeb je zpravidla 
také pitný režim (97,1 % respondentů).

Základem stravovacích služeb je dobře 
zpracovaný jídelníček. Ten musí odpo-
vídat zvyklostem strávníků, finančnímu 
limitu, provozním možnostem, ročnímu 
období a  v neposlední řadě výživovým 
potřebám cílové skupiny. Jen pestrý jí-
delníček zajistí dostatek živin, vitamínů 



O možném řešení nedostatku bílkovin u seniorů jsme si povídali s Jiřím Pláničkou ze společ-
nosti Proteiner Trading Praha, výrobce Šmakouna. 

ŠMAKOUN DODÁ 
CHYBĚJÍCÍ BÍLKOVINY

Na únorové konferenci APSS v přednášce 
MUDr. Petra Bouzka a Bc. Květy Krajíčkové 
zaznělo, že problémem výživy seniorů je 
také nedostatek bílkovin. Jak může Šma-
koun pomoci?
Na nedostatku bílkovin u seniorů se odborná 
veřejnost shoduje. Na konferenci mě zaujaly 
údaje paní Krajíčkové o dietách v pobyto-
vých zařízeních. Není asi překvapivé, že 99 %  
zařízení vaří diety – především č. 3, 9, 2, 4.  
Co mě ale překvapilo, bylo vysoké zastou-
pení mechanicky upravené stravy – 87 %.  
Ve všech dietách, i kašovité, může najít Šma-
koun své uplatnění jako zdroj komplexní ži-
vočišné bílkoviny vaječného bílku.

Šmakouna  lze tedy v uvedených dietách 
využít? 
Samozřejmě. V dietě diabetické, šetřící, nebo 
s omezením tuku se právě uplatní výhodné 

složení Šmakouna – bez tuku, cukru, s málo 
kaloriemi (68 kcal/100 g). Chci upozornit 
na Šmakouna v podobě polotekuté Pasty, 
která je určena pro přípravu stravy mecha-
nicky upravené (kašovité), ale i do polévek  
a omáček. A důležité jsou i další benefity – 
více komplexní živočišné bílkoviny a nezmě-
něná chuť pokrmů.

Jak zařízení sociálních služeb Šmakouna  
přijímají? 
Zařízení informace o Šmakounu a jeho uplat-
nění v jídelníčku musí nejprve „vstřebat“   
a vytipovat vhodná jídla. S tím jsme připra-

veni pomoci! Při ochutnávkách se pokrmy se 
Šmakounem setkávají s kladným ohlasem – 
nejen v chuti či konzistenci, ale i s jejich pou-
žitelností v jídelníčku seniorů. Líbí se i jedno-
duchá příprava – Klasika lze do jídel snadno 
nastrouhat, namlít, nakrájet, Pastu pak jen 
vmíchat do kašovité stravy, omáček, polévek 
nebo sladkých těst. Obecně doporučujeme 
30% podíl Šmakouna. Nemění se chuť a vy-
lepší výživové hodnoty. Také s dostupností 
není problém – dodává Madeta a.s.

Můžete prozradit, který recept se nejvíce 
líbil?
Nepřekvapil nás zájem o sladké buchty 
nebo o rýžový nákyp. Chutnala nádivka 
(nejen velikonoční) a senioři nemají pro-
blém s běžnými jídly jako je risoto nebo 
zapečené brambory.

lkap
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a  dalších pro zdraví potřebných látek.  
Je velmi chvályhodně, že většina zaříze-
ní (54,3 %) jídelníčky neopakuje. 24,3 % 
opakuje po 6–13 týdnech, 5,2 % opakuje 
po 3–5 týdnech.
Sledování energetických hodnot (bílko-
viny, tuky, sacharidy), obsahu, vitamí-
nů a  minerálních látek 69,5 % provádí, 
30,5 % neprovádí.
Významnou součástí péče v  sociálních 
zařízeních je systematické sledování nu-
tričního stavu klientů, zejména za  úče-
lem prevence rozvoje podvýživy. Re-
spondenti odpověděli, že 54,8 % z  nich 
nutriční stav klientů sleduje pravidelně, 
25,7 % sleduje nepravidelně, 13,3 % ne-
sleduje vůbec, 6,2 % pouze namátkově 
sleduje hmotnost.

Poskytování diet je zdravotní službou, 
která by měla být garantována kvalifiko-
vaným odborníkem, v tomto případě nu-
tričním terapeutem (NT). Zeptali jsme se 
proto, zda sociální zařízení NT zaměstná-
vají či s ním alespoň externě spolupracují.
Tak tedy: 69 respondentů zaměstnává 
NT v hlavním pracovním poměru (v jed-
nom případě 2 NT), NT často je současně 
vedoucí stravovacího provozu. V 77 zaří-
zeních působí NT na dohodu (DPČ, DPP).  

13 zařízení nemá NT vůbec, případně řeší 
ad hoc jiným subjektem. 38 zařízení ak-
tuálně NT nemá, o spolupráci s ním uva-
žuje. 13 se domnívá, že NT nepotřebuje.

Závěrem jsme se dotazovali, zda by 
jednotlivá zařízení uvítala např. v  rámci 
vzdělávání pracovníků, semináře s téma-
tikou stravování, výživy a  nutriční péče. 
Respondenti se vyslovili pro tato hlavní 
témata: význam nutriční péče, metody 
sledování nutričního stavu klientů – 103 
(49 %), specifika výživy seniorů a  osob 
se zdravotním postižením – 119 (56,7 %), 
tvorba standardů včetně dietního systé-
mu – 56 (26,7 %) tvorba receptur dietních 
jídel a  jídelníčků 92 (43,7 %), možnosti 
modernizace jídelníčků, využití nutričně 
hodnotných surovin – 103 (49 %), využití 
moderních technologií – 51 (22 %), le-
gislativa pro stravování a nutriční péči – 
64 (30,5 %), hygienické předpisy, HACCP 
– 60 (28,6 %), ekonomika stravování a nu-
triční péče – 74 (35,2 %)

V  průvodním dopisu rozeslanému s  do-
tazníkem jsme se zavázali, že získané 
informace budeme publikovat na  kon-
ferencích a v odborném tisku. Příspěvek, 
který právě čtete, je jedním z nich.

V rámci aktivit, o které respondenti pro-
jevili zájem, Společnost pro výživu pořá-
dá Kurzy vaření dietní stravy, ve kterých 
účastníci můžou získat znalosti a  naučit 
se vařit diabetickou, šetřící a  bezlepko-
vou dietu (vaření kompletního menu 
v  těchto 3 variantách) naučit se sestavit 
jídelní lístek pro strávníky s  těmito die-
tami.

Všem respondentům patří velké podě-
kování za  to, že věnovali čas vyplnění 
dotazníků a  sdělili nám důležité údaje. 
Se zjištěnými výsledky dále pracujeme 
a  rozhodně je ještě dlouho neodložíme 
do archivu.

Pokud si přejete nás kontaktovat, infor-
movat se o našich aktivitách, konzultovat 
problematiku výživy atd., pište na e-mail: 
nutricni.terapeuti.cas@gmail.com  
nebo info@vyzivaspol.cz. Najdete nás také 
na webu: www.vyzivaspol.cz,  
www.nutricniterapeuti.cz a na Facebooku 
https://www.facebook.com/nutricnitera-
peuti.cz/
https://www.facebook.com/Spolecnost-
provyzivu/

Bc. KVĚTA KRAJÍČKOVÁ 

www.smakoun.eu
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Na podzim loňského roku měli v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním 
postižením, zvláštní důvod k oslavám. Organizace dokončila první etapu transformace, kte-
rá obnášela otevření prvních pěti nových dvojdomků pro šedesát klientů Čtyřlístku ze dvou 
stávajících domovů – Domova Barevný svět a Domova na Liščině. 
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V  době, kdy se transformační změny 
ve  Čtyřlístku teprve připravovaly a  pro-
jektanti i  vedení organizace přemýšleli, 
jak by měly být jednotlivé domky konci-
povány, aby v nich našli klienti po všech 
stránkách ty nejlepší podmínky, byly pro 
Ostravany velkou inspirací zejména zku-
šenosti Domova sociálních služeb Slati-
ňany na Pardubicku. 
   
Sociální služby mají ve Slatiňanech úcty-
hodnou, již 94 let trvající tradici. Od roku 
2003 je zřizovatelem zdejšího domova 
sociálních služeb Pardubický kraj. V rámci 
projektu Ministerstva práce a  sociálních 
věcí ČR „Transformace sociálních služeb“, 
který byl spolufinancován Evropskou 
unií a realizoval se, mimo jiné, i v Domo-
vě sociálních služeb Slatiňany (v  letech 
2013–2015), bylo v  tomto zařízení pře-
stěhováno celkem 144 uživatelů. Klienti 
se stěhovali z  původních dvou velkých 
neosobních ústavních budov nemocnič-
ního typu do nových bytů a domků typu 
bungalov. Všechny jsou přízemní, bez-
bariérové s  oplocenou zahradou a  stojí 
v běžné zástavbě, aby podpořily sociální 

začleňování svých obyvatel do většinové 
společnosti.

Svým rozsahem je tento projekt srov-
natelný s  transformačními záměry os-
travského Čtyřlístku, kde má vyrůst 
po dokončení první a druhé etapy trans-
formace v  letech 2019–2021 celkem 13 
nových domků pro 159 klientů v různých 
ostravských lokalitách. Tak velký trans-
formační projekt, do  něhož se pustil 
s  podporou svého zřizovatele Čtyřlístek, 
nemá v Moravskoslezském kraji obdobu. 
Zatímco první etapa transformačního 
procesu loni na podzim končila, už se za-
čínalo s  výstavbou dalších šesti domků 
a  jednou rekonstrukcí rodinného domu, 
jež budou dokončeny letos. Za rok bude 
rekonstruován poslední, třináctý dům. 
Výstavbu osmi domů ze třinácti zajišťuje 
pro své klienty Čtyřlístek, pět staveb si 
vzal na starost jeho zřizovatel, statutární 
město Ostrava.   Celkové náklady na obě 
etapy transformace jsou odhadovány 
na 270 milionů korun, přičemž příspěvek 
z fondu Evropské unie bude činit 230 mi-
lionů korun a  zbývající část nákladů pů-

jde na  vrub státu a  statutárního města 
Ostravy.  

Dlouho před zahájením výstavby jednot-
livých domků však do  východočeských 
Slatiňan pravidelně přijížděli na  exkur-
ze i  stáže jak vedoucí pracovníci ostrav-
ského Čtyřlístku, tak sociální pracovníci 
a  pracovníci v  sociálních službách, aby 
tady načerpali co nejvíc poznatků o fun-
gování organizace, která již transformač-
ními změnami prošla. Ve  Slatiňanech 
v  současné době poskytují čtyři sociální 
služby (pobytové služby v domovech pro 
osoby se zdravotním postižením, odleh-
čovací služby, denní stacionář a chráněné 
bydlení) pro 265 klientů s mentálním po-
stižením. 

Hned od počátku bylo pro Ostravany nej-
tvrdším oříškem to, jak zajistit pro obyva-
tele všech budoucích domků kvalitní tep-
lou stravu, neboť jednotlivé domky bude 
od  centrální kuchyně dělit vzdálenost 
i  několika desítek kilometrů. Díky boha-
tým zkušenostem z minulých let a vlastní 
expertizou přišli jejich kolegové ve Slati-
ňanech na to, že je velmi neekonomické 
externalizovat stravovací a  prádelenský 
provoz. Ukázalo se také, že jídlo z vlastní 
kuchyně poskytuje klientům nejen lep-
ší kvalitu, ale umožňuje i  mnohem lepší 
přehled o  použitých surovinách a  jejich 
množství. 

„Cílem je zajistit klientům stravu v potřebné 
kvalitě a  podle diet nastavených odborný-
mi lékaři. Navíc v cenových relacích přijatel-
ných pro klienty“, potvrzuje ředitel Čtyř-
lístku, PhDr. Svatopluk Aniol.

Ve Slatiňanech si zachovali vlastní dopra-
vu a údržbu, zajišťující potřebné opravy, 
vlastní zdravotní službu – mobilní zdra-

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ „V PŘÍMÉM PŘENOSU“  

SLATIŇANY 
OSTRAVA

Jeden z nových domků ostravského Čtyřlístku v Ostravě-Petřkovicích.              Foto: BOHDANA RYWIKOVÁ 



NAŠI KLIENTI SE STALI PRO SVÉ SOUSEDY  
konkrétními osobnostmi
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votní servis a rehabilitaci. Udrželi si i tolik 
potřebné zázemí pro kulturně společen-
ské aktivity klientů, protože při jejich roz-
tříštění v domcích by nedokázali sami za-
jistit potřebné aktivity, na jaké byli zvyklí 
z dřívějška. „Jejich zkušenosti potvrdily, že 
i  při integraci lidí s  mentálním postižením 
do běžného života mají stále potřebu spo-
lečného sdružování…“ dodává Svatopluk 
Aniol. 

Když se loni v říjnu v Ostravě-Petřkovicích 
slavnostně zahajoval provoz v  jednom 
z  nově otevřených domků Čtyřlístku, 
nechyběli při tom ani zástupci Domo-
va sociálních služeb Slatiňany. Také oni 
se zajímali o to, jak se odrazily poznatky 
a  zkušenosti získané ve  Slatiňanech 
na  novostavbách Čtyřlístku. Protože, 
jak při této příležitosti zdůraznil ředitel 
ostravské organizace, Svatopluk Aniol, 
„…díky této spolupráci jsme se mohli vyva-
rovat řady začátečnických chyb a omylů jak 

při výstavbě, tak vybavení nových domů 
pro naše klienty.“ 

Podobně jako dvojdomky ve Slatiňanech 
a  jejich okolí, jsou také ty ostravské pří-
zemní, bezbariérové, mají vlastní zahradu 
a obklopují je další rodinné vilky místních 
obyvatel. V  jednotlivých domovech Čtyř-
lístku dosud fungují tři kuchyně, kde se pro 
klienty vaří, přičemž jedna z nich zajišťuje 
i stravu pro obyvatele pěti nových domků 
Čtyřlístku. Teplá jídla se do  nich rozváže-
jí dvakrát denně dvěma auty na  rozvoz 
teplé stravy ve speciálních termoportech 
s vyhřívací deskou, udržující jídlo teplé až 
do chvíle, než se podá klientům na stůl. 

Obyvatelé nových domků Čtyřlístku se 
zatím sžívají s  prostředím, v  němž nyní 
žijí, a  se svým okolím. První zkušenosti 
jsou více než pozitivní.

BOHDANA RYWIKOVÁ

Co na vás v Ostravě zapůsobilo nejvíc?
Samí příjemní lidé, kteří pracují s  chutí 
a se zápalem. 

Máte již několikaleté zkušenosti z pro-
vozu dvojdomků pro vaše klienty. Co 
považujete za jejich největší pozitiva? 
Mezi nesporná pozitiva nových domků 
patří mnohem větší soukromí a klidnější 
prostředí. U  některých uživatelů se rov-
něž zvýšila četnost návštěv rodinných 
příslušníků. Dá se říct, že celkově ubylo 
projevů agresivity, z čehož je také vidět, 
že se klientům v  nových domácnostech 
žije lépe. Pro ty imobilní je zase mnohem 
jednodušší dostat se v  bezbariérovém 
prostředí denně na čerstvý vzduch. Dal-
ším přínosem je skutečnost, že se naši 
klienti stávají pro řadu svých sousedů 
konkrétními lidmi, kteří jsou sice nějak 
hendikepováni, ale jsou to svébytné 
osobnosti. O to nám v projektu transfor-
mace rovněž šlo. 

Museli jste překonávat obavy obyvatel 
lokalit, kde jste stavěli vaše dvojdom-
ky?

Ano, prvotní obavy našich sousedů tu byly. 
Otázky typu Nemohou být vaši klienti ne-
bezpeční, neublíží našim dětem? apod. pa-
daly velmi často. Dali jsme si ale obrovsky 
záležet na tom, abychom všechny postup-
ně navštívili a vysvětlili jim, kdo budou je-
jich budoucí sousedé – naši klienti. Prostě 
jsme se přišli řádně představit. Velmi se 
nám to vyplatilo, což se ukázalo zejména 
v průběhu jednotlivých stavebních řízení. 
Vždyť všichni ti sousedé, a  bylo jich 270, 
byli také účastníky stavebních řízení! Také 
jsme před začátkem projektu neopomněli 
navštívit starosty a zastupitele dotčených 
obcí a měst a vše jim pečlivě vysvětlili. Ně-
kde dokonce uspořádali veřejnou schůzi 
zastupitelstva, na  niž nás pozvali. Později 
jsem si ve sdělovacích prostředcích všiml, 
že v některých zařízeních, jejichž manage-
menty tuhle fázi přípravy transformačních 
projektů patrně neprovedli tak důsledně, 
měli se zamýšlenou výstavbou velké pro-
blémy.        

S ohledem na ekonomickou stránku 
věci, myslíte si, že jsou podobné trans-
formační projekty přenosné a udržitel-

né i do budouc-
nosti? 
Rozhodně ano. V  na-
šem případě stouply roční provozní ná-
klady asi o 12–15 %. Některé ubyly, třeba 
nájemné, jiné přibyly. Samozřejmě – hlav-
ně ty mzdové. Navýšení nákladů, zejména 
mzdových, bude jistě provázet každý tako-
výto projekt. Ale v porovnání s  tím, jakou 
kvalitu života pak takto transformovaná 
služba dokáže nabídnout svým uživatelům, 
to není zas tak děsivé, a stojí to za to. Jistě, 
politická podpora ze strany státu (MPSV), 
ale i  jednotlivých zřizovatelů (krajů, obcí, 
měst) je u  takovýchto projektů neodmys-
litelná. Jednotliví zřizovatelé, v našem pří-
padě Pardubický kraj, musí být odhodláni 
a schopni trvale spolufi nancovat navýšené 
náklady transformovaných zařízení. Mě 
osobně těší, že takto postupuje řada zři-
zovatelů, včetně např. Moravskoslezského 
kraje či statutárního města Ostravy. Vždyť 
ale právě třeba svým vztahem k  menši-
nám, k lidem s postižením, seniorům i jinak 
znevýhodněným spoluobčanům, ukazuje 
každá společnost svou úroveň a vyspělost.      

red.

O první dojmy z návštěvy ostravského Čtyřlístku a jeho nových domovů 
pro klienty redakce požádala Ing. Miroslava Kubína, ředitele Domova 
sociálních služeb Slatiňany. 

Klienti jednotlivých domků DSS Slatiňany se mo-
hou sami rozhodovat, jak budou trávit svůj volný 
čas…                                     Foto: archiv DSS Slatiňany

Rozhodně ano. V  na-



stárn
utí...
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„Ty tři vykřičníky jsou tam důležité,“ vy-
světluje lektor kurzů, pětasedmdesáti-
letý malíř a  grafik Josef Odráška, neboť 
město Ostrava má tyto tři vykřičníky pří-
mo ve svém logu. „Prostory pro naše kur-
zy nám totiž bezplatně pronajímá Úřad 
městského obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz a statutární město Ostrava hradí veške-
ré náklady spojené s  jejich provozem, což 
je především výtvarný materiál. Kurzy jsou 
pro naše seniory bezplatné, každý z našich 
frekventantů má od  ateliéru klíč a  může 
sem docházet kdykoliv má chuť pracovat. 
Jsme za to vše velmi vděční, protože město 
nám vytvořilo v podstatě ideální podmínky, 
i  když samozřejmě zájemců by bylo mno-
hem víc, než nám dovoluje kapacita naše-
ho ateliéru,“ dodává pan Odráška. 

S  výtvarnými kurzy pro seniory začínal 
v  Ostravě-Zábřehu před dvanácti lety 
z popudu ředitele ostravské Charity Mar-
tina Pražáka, který v té době hledal uplat-
nění pro aktivní seniory a přesvědčil Jo-

sefa Odrášku, aby vedl jejich výtvarné 
kurzy. Ty však bohužel z finančních důvo-
dů musely po čase skončit, ale s tím se Jo-
sef Odráška nemínil smířit. J́eho´ senio-
ři je totiž chtěli navštěvovat i nadále, jen-
že nebylo kde. „Dámy tu pauzu nesly těžce, 
nemohl jsem jim říci ne, nebudeme pokra-

čovat. Stěhovali jsme se na různá místa, ale 
pak jsme díky úřadům Moravské Ostravy 
a Přívozu a magistrátu města Ostravy obdr-
želi nádherné prostory přímo v centru měs-
ta. Jen díky tomu můžeme dál existovat!“ 

Kdo tohoto oceňovaného malíře, grafi-
ka a  bývalého pedagoga Střední umě-
leckoprůmyslové školy v Ostravě zná, ví, 
že v každé etapě svého života oplývá ne-
zdolnou energií. Dovedu si tedy před-
stavit, že díky ní nakonec přesvědčil pro 
dobro věci i městské úředníky, kteří podle 
jeho slov uvítali tuto aktivitu s nadšením. 

Přestože Josef Odráška před několika le-
ty opustil rodnou Ostravu a  definitivně 
přesídlil na svou rekreační chalupu na Kr-
novsku, stále se věnuje volné tvorbě, ma-
luje a  vystavuje v  celé republice i  v  za-
hraničí. Svými malířskými a  grafickými 
díly je zastoupen jak v  Severomoravské 
galerii výtvarného umění v  Ostravě, tak 
v Moravské galerii Brno, Galerii Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti a dalších 
českých a moravských galeriích, ale i v za-
hraničí: v  Galerii Pécs v  Maďarsku, Taide 
Museu v Lahti ve Finsku, v japonské Toya-
mě, Kupferstich Kabinetu Dresden v Ně-
mecku, Musée de la Publicité v Paříži, Mu-

Je jich celkem třináct: tři Marie, dvě Věrky, Miluše, Olga, Jana,  
Naďa, Libuše, Božena a Eva a pan Jiří. Věkový průměr: osmdesát let.  

Nejstarší dáma má devadesát dva křížků, nejmladší šedesát osm. Ano, řeč je  
o seniorkách a seniorovi, ale těch, kteří rozhodně nechtějí trávit své stáří s rukama v klíně. 

Tato skupinka se pravidelně schází v centru Ostravy v ateliéru nad legendárním ostravským 
barem U Waldemara naproti Českému rozhlasu v „Kurzech výtvarných technik Ostrava!!!“. 

JAK ZPOMALIT 

A

Nestorkou kurzů výtvarných technik je dvaadevadesátiletá paní Olga Kryglová.

Lektor kurzů výtvarných technik, malíř a grafik Josef Odráška, se svými seniorkami - výtvarnicemi: zleva sto-
jící Marie Dardová, Marie Beková, Věra Fajkošová, Olga Kryglová, Marie Paseková a Jana Štědroňová, sedící 
zleva paní Miluše Hrbáčová a Věra Manová.  
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zeu plakátů ve  Varšavě, Muzeu Mexico 
City v  Mexiku anebo v  galerii University 
Storrs v USA… 

Výčet jeho vlastní umělecké tvorby je 
úctyhodný, stejně jako je úctyhodný je-
ho neutuchající zájem o  to, co se děje 
kolem něj. Seniorský věk mu nic neubí-
rá na tvůrčí vitalitě ani snaze podporovat 
v aktivním životě také lidi kolem sebe.    

Své seniorské kurzy pro výtvarníky ama-
téry vede Josef Odráška podle středo-

školských osnov, i když jak sám přiznává, 
některé náročnější techniky ´přeskaku-
je .́ A tak se tady zájemci mohou ponořit 
do základů malířských technik – od tem-
pery, akrylu, olejomalby, kvaše, až třeba 
po  enkaustiku (malbu olejem kombino-
vanou s voskem). Postupně se seznamu-
jí i  s  kolážemi a  grafickým technikami – 
linorytem, leptem nebo suchou jehlou 
a  dalšími. Nesedí však jen v  ateliéru, ale 
vydávají se za  poznáním i  jinam. Na  to, 
jak vzniká třeba litografie, se jeli podívat 

přímo do uměleckoprůmyslové školy, na-
vštívili Galerii Joži Úprky v Uherském Hra-
dišti i tamní Slováckou galerii s výstavou 
současného umění, jeli se podívat na za-
jímavé výstavy v  Clam Gallasově paláci 
v Praze anebo na výstavy Konta bariéry…

Na  otázku, čím práce v  tomto netradič-
ním ateliéru seniory naplňuje a  proč jej 
navštěvují, odpovídá snad za  všechny 
paní Marie Dardlová: „Od dětství jsem rá-
da malovala, ale nebyl čas na to, abych se 
tomuto svému koníčku mohla víc věnovat. 

Pak jsem se vdala, přišly děti a  s  nimi úpl-
ně jiné starosti. Až k  sedmdesátým naro-
zeninám mi dcera koupila poukaz na  kur-
zy výtvarných technik pana Odrášky. Le-
tos mi bude dvaaosmdesát a  navštěvuji je 
už dvanáctým rokem.“ A paní Marie Beko-
vá, která kurzy navštěvuje teprve od loň-
ska, se přidává slovy: „Když jsme chodily 
do  práce, nebyl na  koníčky čas. Ale touha 
tvořit byla možná skrytá někde uvnitř… Dí-
ky těmto kurzům jsme našly způsob, jak se 
realizovat. A přitom jsme vlastně ani netu-

šily, že v nás něco je,“ usmívá se paní Beko-
vá a dodává: „I v tomto věku si výtvarnou 
tvorbu opravdu užíváme, obveselujeme se 
barvami a nacházíme jejich krásu…“  

„Je tady u nás doslova nabitá tvůrčí atmo-
sféra,“ směje se lektor Josef Odráška, za-
tímco v jiných částech ateliéru se návštěv-
níci kurzů zaujatě věnují svým výtvarným 
zadáním. Nejlepší práce pak mohou čas 
od  času prezentovat veřejně na  společ-
ných výstavách. Zatím poslední uspořá-
dali v  říjnu loňského roku v  reprezenta-
tivních výstavních prostorách vstupní ha-
ly ostravské Nové radnice, kudy denně 
procházejí stovky lidí nejen na  úřad, ale 
i turistů mířících na vyhlídkovou radniční 
věž a  letos od 7. července je čeká výsta-
va v prostorách Senátu ve Valdštejnském 
paláci v Praze. 

„Práce na  výstavy samozřejmě pečli-
vě vybíráme. Úžasné je, že jsou tak všich-
ni účastníci kurzů silně motivovaní. Je ta-
dy opravdu konkurenční prostředí, kte-
ré všechny vzájemně tlačí dopředu. A z  té 
soutěživosti vznikají úžasné věci. Nikdo 
z  frekventantů zdejších kurzů nemá vý-
tvarné vzdělání, ale důležité je, že nese-
dí doma a nehledí z okna nebo na televi-
zi. Oni v  podstatě pomaloučku stárnou 
a  ani si toho nevšimnou… Mezi třinácti 
našimi posluchači je dvanáct dam a jeden 
muž. Všechny dámy chodí krásně uprave-
né a učesané, ale co je hlavní: vládne tady 
skvělá lidská atmosféra. Kdyby tohle chtěl 
někdo narušit, nemá šanci, protože by byl 
v menšině…,“ říká Josef Odráška a nako-
nec dodává: „Mně osobně tyto kurzy vel-
mi nabíjejí energií. I když výtvarná práce je 
fakt tvrdá robota…“    

Text a foto: 
BOHDANA RYWIKOVÁ

Malování vnáší radost do života i paní Věře Manové. Jediným pánem mezi dámami výtvarných kurzů Josefa Odrášky je pan Jiří Pol.

Mezi nejnovějšíí zadání kurzů patří malby s vyobrazením zpěvného ptactva. A tak pro inspiraci může 
paní Marii Bekové (vpravo) přijít vhod i atlas ptáků... 



Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, je jedním z mála 
pracovišť v kraji, kde mají k dispozici jako službu Lůžka sociální péče. Do provozu byla uvedena již 
v roce 2007, kdy byla původně součástí oddělení ošetřovatelské péče ve Městě Albrechticích, v Dvor-
cích a Odborného léčebného ústavu v Krnově-Ježníku. V roce 2011 došlo k jejich centralizaci do ne-
mocnice ve Městě Albrechticích, kde se pro ně vyčlenilo samostatné oddělení. 

O LŮŽKA SOCIÁLNÍ PÉČE
JE ZÁJEM
DOBRÝ PŘÍKLAD Z KRNOVA, KDE DOKÁZALI PROPOJIT ZDRAVOTNÍ I SOCIÁLNÍ PÉČI

„Lůžka sociální péče jsou registrovanou 
pobytovou sociální službou ve zdravotnic-
tví, provoz pracoviště je nepřetržitý a  ka-
pacita zařízení je pro 25 uživatelů. Na těch-
to lůžkách je poskytována pomoc a  pod-
pora dospělým lidem, kteří byli propuštěni 
ze zdravotnického zřízení, ale vzhledem 
ke zdravotnímu stavu, soběstačnosti, či so-
ciální situaci nelze další péči o  ně zajistit 
v domácím prostředí. Péči o klienty zde po-
skytujeme na základě řádného smluvního 
vztahu,“ sdělila náměstkyně ošetřova-
telské péče Sdruženého zdravotnického 
zařízení Krnov, Šárka Tavandzi.

Péče na Lůžkách sociální péče je určena 
zejména pacientům Sdruženého zdra-
votnického zařízení Krnov, ale v  přípa-
dě, že není naplněna kapacita lůžek, 
slouží i pacientům z jiných regionů Mo-
ravskoslezského kraje. „Klienty dělíme 
dle věkové struktury na  dospělé, což jsou 
lidé ve věku od 27 do 64 let. Druhou sku-
pinou jsou mladší senioři, kteří nedosa-
hují 80 let. A poslední skupinou jsou star-
ší senioři, tedy lidé starší 80 let. Umíme se 
postarat o osoby hůře pohyblivé, imobilní, 
osoby s  chronickým onemocněním i  oso-
by s  kombinovaným postižením,“ sdělila 

vedoucí této služby Mgr. Da-
niela Houdková.

Lůžka sociální péče nejsou ur-
čena lidem, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje léčbu (hospita-
lizaci) ve  zdravotnickém zaří-
zení. Přijaty nemohou být ani 
osoby s infekčním onemocně-
ním, případně lidé trpící du-
ševní chorobou, jejichž chová-
ní narušuje kolektivní soužití.

Na Lůžkách sociální péče jsou 
poskytovány kromě ubytování a  stravo-
vání také aktivizační služby. K nabízeným 
činnostem patří např. hraní společenských 
her, malování, skupinové cvičení a  další 
aktivity. Společenské a pracovní vyžití uži-
vatelů služby vychází z  možností, schop-
ností a zájmu samotných klientů, kteří se 
veškerých nabízených činností účastní 
zcela dobrovolně. 

„Pořádáme celou řadu společenských ak-
cí, jako například vánoční posezení s hud-
bou, oslavu MDŽ a  další. Spolupracu-
je s  námi řada dobrovolníků, kteří k  nám 
pravidelně docházejí. Navíc nás podporu-

je i mateřská škola Města Albrechtic, zdejší 
Základní umělecká škola a Základní umě-
lecká škola Krnov. Vystoupení dětí mají na-
ši klienti skutečně moc rádi,“ dodává Da-
niela Houdková. 

Všem klientům Lůžek sociální péče je po-
skytována zdravotně preventivní péče.  
Pravidelně za  nimi dochází lékař, který 
hodnotí jejich zdravotní stav a  poskytuje 
jim léčebnou preventivní péči.

Klienti jsou ubytováni ve  dvoulůžkových, 
třílůžkových a  jednom čtyřlůžkovém po-
koji. Občas se stává, že jeden pokoj sdílejí 
společně i celoživotní partneři. 

Tento příklad z  krnovské nemocni-
ce, jak lze propojit zdravotní péči se 
sociálními službami, by jistě mohl 
být dobrou inspirací i  pro další měs-
ta u nás, kde dosud podobnou službu 
postrádají. Více informací, jak se mo-
hou pacienti dostat na  Lůžka sociál-
ní péče, lze získat přímo ve Městě Al-
brechticích, případně na stránkách kr-
novské nemocnice www.szzkrnov.cz. 

Text: JIŘÍ KRUŠINA
mluvčí Sdruženého  

zdravotnického zařízení Krnov
Fotografie: archiv Sdruženého  
zdravotnického zařízení Krnov

Lidskost a individuální přístup jsou základním pilířem Lůžek 
sociální péče SZZ Krnov ve Městě Albrechticích.

Tým pracovníků se snaží klientům zpestřit pobyt pravidelnými aktivitami. Velice oblíbené jsou koncerty a vy- 
stoupení ve společenské místnosti tohoto zařízení. 
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www.rezidencnipece.cz

J E  NÁ M  DVACET
2 0 .  V Ý R O Č Í  Č A S O P I S U  R E Z I D E N Č N Í  P É Č E
Sama tomu nemohu uvěřit, ale 
tento časopis, který původně vznikl 
jako Zpravodaj Asociace ústavů 
sociální péče, a tři roky vycházel 
díky sveřepému úsilí jeho zakla-
datele, Ing. Karla Štěrby, v takřka 
samizdatové podobě, poprvé vyšel 
v barevném provedení v prosinci 
roku 2000.

2 0 .  V Ý R O Č Í  Č A S O P I S U  R E Z I D E N Č N Í  P É Č E2 0 .  V Ý R O Č Í  Č A S O P I S U  R E Z I D E N Č N Í  P É Č E2 0 .  V Ý R O Č Í  Č A S O P I S U  R E Z I D E N Č N Í  P É Č E

Šéfredaktor Ing. Karel Štěrba 

se svým týmem.

Od roku 2005 začal časopis vycházet sa-
mostatně, už ne jako zpravodaj Asociace, 
ale pod současným názvem Rezidenční 
péče. Redakční rada se postupně obměňo-
vala, ale Karel Štěrba i při svých povin-
nostech ředitele Palaty stíhal kormidlovat 
časopis neomylnou rukou, psát komentá-
ře a reportáže, dělat rozhovory.  ře a reportáže, dělat rozhovory.  

Probírání historickými výtisky bylo velmi za-
jímavé. Některé příspěvky by mohly být otiš-
těny i dnes v nezměněné podobě. Neplatí 
Hérakleitův citát „Nevstoupíš dvakrát do stej-
né řeky“. Spíše by se hodil výrok Jacka Kerou-
aca „Plavu v řece utrpení, ale umím plavat.“
Např. nedávný případ, který se odehrál 
v ostravském domově Slunečnice, kde 
skrytá kamera točila údajné týrání senio-
rů, se v podobné režii odehrál v roce 2003 
v Ústavu sociální péče Svatý Jan na Pří-
bramsku, když byla odvysílána reportáž 
skrytou kamerou, pořízená reportérkou ČT. 
Nebo kampaň ke klecovým lůžkům, kterou 
započala spisovatelka J. K. Rowlingová, 
když v Sunday Times spatřila snímky z ÚSP 
Ráby (u nás 2006), ta také poškodila pohled 
veřejnosti na sociální služby. 
Dalším evergreenem jsou „neúhrady“ 
zdravotní péče poskytované klientům v do-
movech z veřejného zdravotního pojištění, 
regulace preskripce praktických lékařů ze 
strany zdravotních pojišťoven nebo  volání 
po navýšení úhrad za stravu a ubytování.  
Nespočet článků je věnován zrodu zákona 
o sociálních službách, pak jeho novelám,  
standardům kvality sociálních služeb, in-
spekcím, nedostatku � nancí, malým platům 
personálu domovů, narůstající byrokracii... 
Ale zase potěší články a reportáže, které 
svědčí o síle, vůli a dobrých výsledcích lidí, 
kteří svou práci dělají srdcem.

LENKA KAPLANOVÁ

Děkujeme všem, kteří se na tvorbě časo-
pisu podíleli a podílejí, našim obchodním 
partnerům a hlavně Vám, čtenářům. 

Šéfredaktor Ing. Karel Štěrba 

se svým týmem.

Pokud máte zájem prohlédnout si historii dění v sociálních službách, podívejte se do archivu Rezidenční péče, kde jsou uložena všechna čísla od roku 2005. 

Nesmazatelnou stopu v Rezidenční péči zanechal 
svými často velmi kritickými 
komentáři Ing. Vladimír 
Hanzl.  

Nezapomenutelný šéfredak-
tor Karel Štěrba komentuje 
zákon o sociálních službách 
108/2006 Sb. 



„U  léčby dekubitů je léta obrov-
ský rozdíl mezi tím, co se může 
dělat, a tím, jak to v praxi pro-

bíhá. V první řadě se šetří, lékaři předepisují 
nejlevnější prostředky, protože klienti domo-
vů mnohdy nemají na doplatky těch lepších. 
Navíc: odolnost mikrobů se neustále zvyšuje, 
některá antibiotika nezabírají, a některá jsou 
hodně drahá. Často také narážíme na  pro-
blém nedostupnosti některých prostředků.“
„Jsme schopni zajistit pomůcky přímo do za-
řízení, tím se dá eliminovat nedostupnost 
některých prostředků,“ informoval diskutu-
jící Břetislav Hromek ze společnosti Lékár-
ny IPC. „Poskytujeme zařízením komplexní 
balíček služeb, nejen přípravky na hojení, ale 
i dezinfekční prostředky“. 
Vyměňovaly se zkušenosti z praxe jednot-
livých zařízení. V některých mají zajištěné-
ho chirurga, který pravidelně dochází, také 
funguje využívání specializovaných exter-
ních sester, ale hlavně je léčba na sestrách 
přímo v zařízeních, s tím že praktický lékař 

předepisuje přípravky. Shoda byla v  tom, 
že nejdůležitější je prevence. 
Ukazuje se, že téma proleženin je oprav-
du komplexním problémem a  je třeba 
k  němu i  tak přistupovat, což potvrzuje 
i  ranhojička Alena Kyselová z  B. Braun. 
„Ke  každému zařízení přistupujeme indivi-
duálně a  společně se snažíme najít řešení. 
Někoho může trápit nedostatek kvalitních 
prostředků, jiní zase potřebují získat více 
odborných informací nebo z  kapacitních 
důvodů shánějí někoho, kdo pomůže jejich 
klientům. V B. Braun vám dokážeme vytvořit 
vzdělávací akci na  míru, můžete se obrátit 
na některou z našich odborných ambulancí 
ve vaší blízkosti nebo využít našeho širokého 
portfolia produktů, díky nimž lze dekubitům 
předcházet či vyléčit zdánlivě nezhojitelné 
rány,“ upozorňuje Kyselová, na níž se mů-
žete kdykoliv obrátit. Společnost B. Braun 
je známa především jako špičkový po-
skytovatel dialyzační a nefrologické péče. 
V současnosti navíc poskytuje prostřednic-

tvím odborných ambulancí B. Braun plus 
profesionální péči pro pacienty v  oblasti 
chirurgie, hojení ran, péče o stomie, nutri-
ce, urologie a dalších. 
Debata se stočila i k otázce, proč se klienti, 
kteří jako imobilní v zařízení neměli žádné 
proleženiny několik let, vrátí po krátké hos-
pitalizaci s  dekubity. Přitom v  nemocnici 
je lépe vyškolený personál. Poskytovatelé 
se shodli na tom, že i když hraje roli stress 
hospitalizovaného, může to být zanedba-
ná péče. A také absence lidského přístupu, 
který v  zařízeních funguje. „Je nutné, aby 
personál při provádění hygieny klienta pro-
hlédl, okamžitě zarudlé místo ošetřil.  Náš 
personál přistupuje ke klientům, jako kdyby 
to byli jeho rodiče,“ popsala praxi Domova 
důchodců v Benešově vrchní sestra Dana 
Šinderková.
Jak probíhá management dekubitů v Do-
mově důchodců Bystřany, informovala 
Monika Václavíková, a shrnutí jejich zkuše-
ností přinášíme v dalším příspěvku. 

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

Koncem ledna se uskutečnil na půdě Lékařského domu ČSL JEP kulatý stůl, 
jehož tématem byly dekubity, aktuální možnosti jejich léčby a trendy prevence 
proleženin. Tuto akci zorganizovala Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních 
službách ČSL JEP a zahájil ji předseda této Společnosti MUDr. Petr Bouzek. 

MANAGEMENT DEKUBITŮ 
V DOMOVĚ DŮCHODCŮ BYSTŘANY

Dekubitus je poškození kůže vzniklé lokál-
ním působením tlaku a v důsledku toho je 
postižená část nedostatečně prokrvová-
na. Vlivem zánětlivé reakce v  kůži vzniká 
edém. Pokud v  této fázi odstraníme tlak 
na postižené místo, pravděpodobně vzni-
ku dekubitu zabráníme. Trvá-li tlak nadále, 
dochází k odumírání kožních buněk, pod-
koží a svalstva.
Jednou z důležitých součástí kvality péče 
je v Domově důchodců Bystřany předchá-
zení dekubitům. Je vytvořen pracovní po-
stup, aby každý zaměstnanec věděl, co je 
jeho úlohou.
Při nástupu do  zařízení je všeobecnou 
sestrou vyhodnoceno riziko dekubitů. 
Dle výsledku je klientovi ihned přidělena 
antidekubitní matrace (aktivní nebo pa-
sivní). U klientů s vysokým rizikem vzniku 
dekubitů se sestaví plán rizik v plánu péče. 
V rámci prevence je též důležité polohová-

ní, mikropolohování dle konceptu Bazální 
stimulace, důkladná hygiena, včetně pou-
žití ošetřující a ochranné kosmetiky, dosta-
tečný příjem stravy a tekutin, péče o lůžko, 
používání antidekubitních pomůcek atd.
Na  každém patře (čtyři podlaží) má pre-
venci dekubitů v kompetenci určená všeo-
becná sestra, která eviduje počty dekubitů 
vzniklých, pokračujících, ale i  vnesených. 
Každé čtvrtletí předkládá podklady ma-
nažerce kvality péče, která sleduje výskyt 
dekubitů v celém domově. Ta ve své zprá-
vě sleduje počet klientů s dekubitem, po-

čet dekubitů, počet vzniklých, vnesených, 
pokračujících, zhojených a  pokračujících 
v léčbě. 
V  případě nárůstu dekubitů vzniklých 
v DD vyhodnocuje ve spolupráci s vedou-
cí péče a s vedoucí směny příčiny nárůstu. 
Na  daném patře jsou pak nastavena ta-
ková opatření, která eliminují další výskyt 
vzniklých dekubitů. Stanovili jsme si indi-
kátor kvality u dekubitů 5 – 15 % z celko-
vého počtu klientů za jedno čtvrtletí. I přes 
nárůst na jednom patře v jednom čtvrtletí 
nebyl tento indikátor překročen. Naopak 
v posledním čtvrtletí roku 2019 jsme měli 
výsledek pod stanovenou hodnotou.
Prevence vzniku dekubitů je vždy snad-
nější než samotná léčba. Nízký výskyt 
proleženin je indikátorem kvalitní ošet-
řovatelské péče.

Bc. MONIKA VÁCLAVÍKOVÁ,  
vedoucí péče

AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI 
LÉČBY PROLEŽENIN
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HLEDÁTE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
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Celorepubliková síť ambulancí Vzdělávací akce na míru

Široké portfolio kvalitních produktů (nejen) pro péči o rány
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