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KOMPLEXNÍ SLUŽBY
NAŠIM KLIENTŮM
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: Břetislav Hromek, tel.: 602 244 611, bretislav.hromek@ipcnet.cz

Součástí komplexních služeb týkajících se zásobování je také zajištění speciﬁckého
sortimentu v oblasti zdravotnického materiálu. Jde o kompletní pokrytí potřeb
sociálních a zdravotních zařízení veškerým potřebným zdravotnickým materiálem:
inkontinenční pomůcky
nutriční výživa

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

www.ipcgroup.cz
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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
vážení přátelé,

Marek
Eben

Oblast sociálních služeb se v době epidemie dostala trochu víc do povědomí
veřejnosti, spoustu herců či zpěváků

od vydávání tohoto
našeho časopisu je to
poprvé, kdy k vám nepromlouvám prostřednictvím svých písemných vyjádření jako ředitel VÚPSV nebo jeho
výzkumný pracovník. Po více než 20 letech
působení v této instituci jsem byl donucen
v zájmu zajištění svého duševního zdraví
ukončit svůj pracovní poměr s tímto výzkumným ústavem, ale nebojte se, bez práce
jsem nezůstal. I nadále se k vám budu snažit
vysílat několik pozitivních informací o tom,
jak by se měly sociální služby rozvíjet a budu
samozřejmě rád za pozitivní ohlasy na tyto
moje názory.
Objektivně je nutno třeba konstatovat, že
v předchozích letech byl při poskytování sociálních služeb kladen prioritní důraz na zvýšení kvality
jejich poskytování.
Díky tomu
si myslím, že v současné době se nemusíme
za kvalitu jejich poskytování v zásadě stydět.
Resort zdravotnictví to zcela určitě nemůže konstatovat, kvalita poskytování služeb
na lůžkách následné péče je tragická, stanovisko ombudsmana všichni jistě známe.
Je však nutno jednoznačně konstatovat, že
sociální služby jsou dnes z hlediska jejich
budoucího vývoje na historické křižovatce –
buď bude jejich vývoj v následujících letech
stagnovat tak, jak jsme tomu dnes svědkem,
nebo budou nastaveny takové ekonomické
mechanismy, které zajistí jejich prosperitu.
V uplynulém období jsme byli svědky toho,
že se dlouhodobě zvyšovala závislost poskytovatelů sociálních služeb na přiznání
dotací ze státního rozpočtu, která podle
všech ekonomických teorií vede k tomu, že
se jejich dostupnost i kvalita poskytování
snižuje. Např. již v r. 2014 uložila Poslanecká
sněmovna Parlamentu vládě ČR, potažmo
ministerstvu práce a sociálních věcí, zvýšit
úroveň plateb klientů za poskytované sociální služby. Dodnes se ale (legislativně ani
politicky) nic nestalo, a je naprosto jednoznačně zřejmé, že např. kvalita poskytované
stravy se v pobytových zařízeních nepochybně snížila. Sami jste to jistě zaznamenali ve svých zařízeních, a o tom, co píší naši
tzv. investigativní novináři, asi nemusím hovořit. Bohužel...

Dokončení na str. 6

Dokončení na str. 9

ZTRACENÍ
PSI A DOBRÉ
SKUTKY
Na začátku května se uskutečnil benefiční koncert na pomoc pozůstalým
po pracovnících v sociálních službách, kteří podlehli nemoci Covid-19. Při
této příležitosti se otevřela veřejná sbírka na pomoc pozůstalým, kterou
spravuje Nadace Via ve spolupráci s Českou filharmonií. Jedním z těch,
kteří také pomohli, je i Marek Eben, jenž akci moderoval a mediálně podporoval. Redakce jej požádala o rozhovor.
S Českou filharmonií spolupracuješ
dlouhodobě, v čem byl právě tento
projekt výjimečný?
Byla to taková náplast na absenci koncertů a divadelních představení. Hrálo
se sice bez diváků, ale aspoň se hrálo.
A samozřejmě, spolupráce s Českou
filharmonií je pro mne vždycky zážitek
a měli jsme taky skvělé sólisty.
Určitě i tebe nějak postihla epidemie
koronaviru, snad ne přímo nákazou,
ale asi pracovními a osobními omezeními?
No, dopadl jsem, jako všichni kolegové, ale časem jsem mohl aspoň točit
Plovárny, takže nějaká práce byla. Nemůžu říct, že bych se nudil. Navíc, kapela si žádá nové potravy, protože už
jsme dávno měli udělat další desku a říkám si, že jestli to nenapíšu teď, tak už
nikdy. Takže se snažím o nějaké nové
písničky.

Z řad pracovníků v sociálních službách podle poslední informace zemřelo na Covid 21 lidí. Je nám to všem
moc líto. Bohužel se ale setkáváme
se skutečností, že i nám odešli známí,
příbuzní… Také jsi ztratil někoho
blízkého?
Ztratil jsem pár kamarádů, umřel nám
zvukař v Ypsilonce, moc milý a pracovitý
kluk, byl jsem s ním v divadle dvacet let,
tak to mi bylo opravdu líto. A taky jsme
přišli o jednoho farníka u nás na vsi, kvalitní člověk, pět dětí a nebylo mu ani padesát. Takoví lidé by umírat neměli. No,
ale co my víme, jaké s námi mají nahoře
plány, asi to nějaký smysl má, ale na to
přijdeme teprve, až tam budeme taky.

HISTORICKÁ
KŘIŽOVATKA
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NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŮJDE
LETOS ZE STÁTNÍHO ROZPOČ TU

REKORDNÍ ČÁSTKA

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhovělo téměř 5 tisícům žádostí o dotaci na odměny a vyplatilo
poskytovatelům částku bezmála 4 mld. Kč. Poskytovatelé mimořádné odměny z dotačního programu
MPSV velice uvítali. Je důležité ocenit mimořádné pracovní nasazení zaměstnanců, kteří již rok bojují
s pandemií. U příležitosti této dobré zprávy jsme požádali o rozhovor ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Mgr. DAVIDA POSPÍŠILA.

Mohl byste nám sdělit,
jak se v tomto roce vyvíjela epidemie COVID-19
v sociálních službách?
Byly znatelné nějaké
rozdíly mezi první a druhou vlnou?
Hned v úvodu bych chtěl
poděkovat všem zaměstnancům v sociálních službách, ale i sociálním
pracovníkům
ve veřejné správě, za jejich obětavou a namáhavou práci v tomto těžkém období. Věřím, že i díky stále
větší proočkovanosti se již nebude opakovat to, co jsme si zažili od podzimu minulého roku.
Po první vlně jsme vyhodnotili, že
z mnoha důvodů není vhodné přistupovat k plošnému uzavírání různých druhů
sociálních služeb. Ukázalo se, že je naopak žádoucí, aby služby byly poskytovány dál a podporovaly cílové skupiny
osob, které jsou v nelehké době pandemie ohroženy sociálním vyloučením,
chudobou či jinými negativními sociálními jevy ještě více než jindy. Dále jsme
ve druhé vlně nepodporovali plošné zákazy návštěv a vycházek uživatelů v zařízeních sociálních služeb, ale zaměřili jsme se na služby, jejichž klienti jsou
nejvíce ohroženi. Zároveň byly vycházky
a návštěvy umožněny za podmínky dodržení protiepidemických opatření jako
testování, očkování, používání roušek,
dezinfekce a podobně. Podle dat obdržených z informačního systému infekčních nemocí INSIS, a z vlastního sběru
dat MPSV, vývoj onemocnění COVID-19
v sociálních službách za období od podzimu 2020 do současnosti výrazně klesá.
Tímto bych chtěl také poděkovat všem
poskytovatelům sociálních služeb za jejich součinnost a předávání důležitých
informací, které nám pomohly při komunikaci s Ministerstvem zdravotnic-

tví a plánování dalších
opatření.
Tentokrát se dotační program vztahoval
na všechny zaměstnance, i na zdravotníky, kteří byli v loňském roce
odkázáni na Ministerstvo zdravotnictví. Jaký
je koncept těchto odměn? Mají ředitelé možnost ovlivnit výši odměn
podle zásluhovosti?
Tyto odměny jsou koncipovány jako
kompenzace za práci v rizikové době,
kdy i přítomnost na pracovišti představovala pro spoustu pracovníků služeb,
kteří sami spadají mezi rizikové skupiny, enormní riziko pro jejich zdraví. Zaměstnanci byli pod velkým fyzickým
a psychickým tlakem a zejména díky jejich nasazení se podařilo epidemii zvládnout. Možná se málo říká, že právě sociální služby významně pomohly v tom,
že nárok na covidová lůžka ve zdravotnictví byl výrazně ovlivněn tím, jak sociální služby celou situaci zvládaly. Odměny se přiznávaly za období říjen 2020
až únor 2021.
Dotační titul na odměny je nastaven tak,
že zaměstnavatel zná a ví, jak postiženi
byli jeho zaměstnanci a jak náročnou práci museli vykonat. Dotační titul tak nevylučoval, aby zaměstnavatel mohl konkrétním zaměstnancům přiznat odměny i vyšší, za použití vlastních prostředků, pokud
je měl k dispozici. Samozřejmě jsme i my
museli učinit určité rozdělení, dle náročnosti práce a výše rizika, jaké zaměstnanci museli podstoupit a od toho se odvíjely
i jednotlivé sazby.
Samotná výše odměn je v dotační výzvě limitována maximem. Toto maximum
může být překročeno maximálně o deset procent. Výši odměny však nelze snížit. Pokud si tedy zaměstnavatel požá-

dal o dotaci na odměny pro pečovatelku, která si odpracovala v domově pro
seniory všech pět měsíců na plný úvazek,
měl by jí vyplatit plnou odměnu ve výši
50 000 Kč hrubého. Celkově jsme rozdělili
necelé 4 mld. Kč.
V souvislosti s vyplácením mimořádných odměn řešili poskytovatelé některé problémy, např. jak postupovat,
pokud je zaměstnanec v exekuci nebo
insolvenci, a také to, že při jednorázové výplatě se zvýší organizaci náklady
o náhrady mzdy za dovolenou (nebo
příplatky za směny). Jaký je názor ministerstva?
V této souvislosti je nutné zmínit judikát Vrchního soudu v Praze, který svým usnesením z 5. ledna 2021,
č. j. 4 VSPH 1515/2020-B-35 (KSPH 67
INS 5496/2018), konstatoval, že v případě „ztráty“ mimořádné odměny ve prospěch umoření insolvence u zdravotní
sestry, která odměnu získala za to, že nasazovala vlastní život, je poněkud lidsky
a morálně nepřijatelné. Insolvence by
tak neměla být stržena bez souhlasu zaměstnance a stejně by pak měly ostatní
soudy změnit svá rozhodnutí o srážkách
ze mzdy/platu tak, aby se tyto insolvence nevztahovaly na samotnou odměnu.
Na pracovníky v přímé péči, např. v pobytových sociálních službách, kde byla zřízena lůžka pro klienty s COVID-19,
se tak můžeme dívat analogicky. Z logiky věci se tak nabízí, že shodný postup
bude praktikovaný i u pracovníků mimo
zdravotnictví, kteří za práci v souvislosti s epidemií COVID-19 dostávají mimořádné finanční ohodnocení. Nicméně
to je pouze náš pohled na věc. Podobný právní názor rovněž zastává i Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Veřejný ochránce práv, ale také Odborový
svaz zdravotnictví a sociální péče, který
je i schopen pomoci zaměstnancům služeb, ve kterých odbory působí.
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Většina poskytovatelů už odměny vyplatila v plné výši, ale zajímají se, kdo
jim uhradí zvýšené náklady na financování navýšeného průměru na dovolené.
U větších zařízení půjde o stotisícové až
miliónové částky. Bude možnost nějaké
kompenzace?
Samozřejmě chápu, že v organizacích to
má za následek zvýšení nákladů za odvody, zejména v období letní dovolené.
Nicméně názor MPSV je takový, že odměny, i když jsou nenárokovou složkou platu
či mzdy, by měly být vyplaceny jednorázově a v co nebližším výplatním termínu.
Setkali jsme se také s výkladem Asociace
poskytovatelů sociálních služeb, která sdělila svým členům, že odměnu dělit mohou,
jelikož dotační podmínky to nezakazují.
Ano, zde je nutné souhlasit, nicméně kromě dotačních podmínek je nutné se dívat
i na zákoník práce, který v tomto ohledu
má nadřazenou roli. Zákoník práce žádné
postupné vyplácení odměny nezná, resp.
nepovoluje.
Požadavek na plnou kompenzaci zvýšených nároků za odvody mi nepřijde
správný. Stát i bez ohledu na současnou situaci epidemie COVID-19 vyčlenil rekordní částku ze státního rozpočtu
na rok 2021. Jedná se o 21,4 mld. Kč, tedy
o 2,8 mld. Kč více než minulý rok. Bohužel, jak vidíme z celkových čísel, tak podíly
krajů a obcí na financování sociálních služeb vůbec nekopírují zvyšující se výdaje
ze státního rozpočtu. Například u obcí tyto částky v posledních 5 letech stagnují.
Zde jsou tedy vidět značné rezervy samospráv, které se z nám neznámých důvodů
nechtějí podílet na financování sociálních
služeb.
V procesu jsou dvě novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisky č. 1143
a 1144). Které důležité změny přinášejí tyto novely? Mohou poskytovatelé počítat
s jejich platností od roku 2022?
Na úvod je třeba říct, že se jedná o novely zákona navržené skupinou poslanců. Nejde o materiál připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí a ani s námi nebyl blíže konzultován, i když materiál vychází z vládního návrhu novely,
který je nyní projednáván legislativní radou vlády.
Sněmovní tisk č. 1143 navrhuje změny napříč celým systémem sociálních služeb.
Jde například o sloučení některých podobných druhů služeb (osobní asistence a pečovatelská služba, pobytové služby péče), změna způsobu úhrad u chráněného bydlení, dílčí změny jsou v oblasti

registrace, například u posuzování bezúhonnosti či odborné způsobilosti, nebo
se zpřesňuje obsah žádosti o registraci.
Registr by měl nově být jen v elektronické podobě. Do okruhu pracovníků se doplňují inspektoři sociálních služeb a definuje se jejich kvalifikace. Zásadní změnou
pak je navržení zvýšení maximální úhrady
za poskytnutí nebo zajištění stravy u vybraných druhů služeb na 1,2násobek současného stavu. U tohoto tisku je třeba zmínit i to, že návrh se vůbec nezabývá oblastí financování sociálních služeb a jeho
stabilizací, vůbec se nezaměřuje na pečující osoby, lidská práva klientů v sociálních
službách a revizi standardů kvality, úpravou přestupků, vzděláváním, sociální prací
na obcích a dalšími oblastmi. Kromě financování sociálních služeb se jednalo o oblasti, nad kterými byla většinová shoda, byly bez zásadních dopadů do státního rozpočtu, ale primárně cílily na zvýšení kvality
a ochranu lidských práv. Bohužel tento tisk
vychází z verze, kterou MPSV předložilo
do meziresortního připomínkového řízení a obsahuje i legislativně technické chyby, které patrně vznikly přepisem vládního
návrhu, ale také nemůže reagovat na připomínky legislativní rady vlády, které jsme
již do vládního návrhu zapracovali. Kdybychom na návrhu mohli spolupracovat již
na počátku, tak bychom mohli tyto chyby
odstranit.
Sněmovní tisk 1144 se týká příspěvku
na péči. Cílem je změna výše příspěvku
ve III. a IV. stupni tak, že nebude činěn rozdíl mezi tím, zda je péče poskytována pobytovou sociální službou nebo v domácím
prostředí. Výše příspěvku se navrhuje pro
dospělé 12 800 Kč a 19 200 Kč. Pro děti pak
13 800 Kč a 19 200 Kč.
Účinnost obou novel je plánována na leden 2022. V současné době se čeká na druhé čtení v poslanecké sněmovně a není
vůbec jisté, zda a v jaké podobě budou návrhy schváleny. Výsledný text totiž mohou
ovlivnit pozměňovací návrhy, které má
možnost připravit jakýkoliv poslanec.
Mohl byste sdělit, jak MPSV postupuje
při přípravě změn financování sociálních
služeb v souvislosti s demografickými
dopady? Máte již bližší informace o tom,
co nás čeká za 10, 15 nebo 30 let?
Přijetí změny financování je velmi problematické, a to zejména z tohoto úhlu pohledu, že nelze stavět na žádném současném
systému financování sociálních služeb.
Systém totiž stojí na nenárokových státních dotacích, příspěvku na péči a úhradách ze strany klientů. Když jsem toto té-

ma otvíral před několika lety na různých
konferencích a fórech, tak se mi dostalo
i od předních ekonomů, zástupců střešních organizacích a asociací výsměchu. Nyní je situace zcela jiná. Najednou se v posledních dvou letech s tímto tématem jako
by otevřela „Pandořina skříňka“. Najednou
vyšla analýza Asociace poskytovatelů sociálních služeb, odborníci ze soukromého
sektoru, resp. České asociace pojišťoven,
přišli s vlastním modelem soukromého
připojištění a přicházejí další. Osobně jsem
za to rád, že je již shoda na tom, že je nutné
dopady stárnutí obyvatel i v segmentu sociálních služeb řešit. V rámci MPSV se tímto
tématem zabýváme dlouhodobě a máme
vcelku jasnou představu, jakými způsoby
dopady řešit. Je jasné, že se musí jednat
o více variant řešení, nad kterými musí být
shoda odborná, ale i politická. V Německu změnu systému připravovali deset let
a systém stále upravují a modifikují.
Pokud se podíváme na to, co nás pomyslně může čekat v následujících letech, tak
již za 15 let bychom měli zvýšit počet lůžek v pobytových službách sociální péče
o více než 100 tis., a v ostatních službách
o více než 60 tis. Celkové náklady sociálních služeb se ze současných necelých
50 mld. Kč zvýší na cca 300 mld. Kč. Zde
je nutné upozornit, že se nejedná o výdaje státního rozpočtu, ale celkové náklady
včetně započítání nových zaměstnanců
a investic. Do čtyřiceti let (tedy okolo roku 2060) se mohou náklady zvýšit až na
1 bilion korun ročně, což je nejhorší scénář i podle demografických scénářů. Realita samozřejmě může být daleko nižší,
nicméně to, co je zřejmé, je nutná změna, na kterou se musíme připravit. Zde se
jako optimální model nabízí pojistný model, jako je tomu právě v Německu, který vznikl v roce 1995 a již nyní je vytvořeno na 145 fondů dlouhodobé péče, s tím,
že naprostá většina jsou státní garantované fondy. Je nutné vyřešit sociálně-zdravotní pomezí, ale je nutné nezapomínat
i na lidské zdroje, tedy odborný personál,
kterého bude nedostatek. Bude vhodné tedy jednat např. i o úpravě resortu
školství a jeho podpoře sociálních oborů
a dalších oblastí.
Ptáte se tedy, co nás čeká za deset, patnáct
a třicet let. Já jsem optimistou, věřím, že
změny systémového charakteru se podaří realizovat a přispět tak k tomu, že i za 30
let budou sociální služby dostupné pro
všechny potřebné skupiny obyvatel a kvalitnější či modernější, než jsou nyní.
Děkujeme za rozhovor.

(RED)
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TRANSFORMACE

A DLOUHODOBÁ PÉČE
Významného geriatra MUDr. ZDEŇKA KALVACHA jsme požádali o rozhovor
k tématu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb a dlouhodobé péče.

Z mnohých stran – např. i od veřejného ochránce práv – zaznělo, že se
deinstitucionalizace a transformace
sociálních služeb zpomalila, či skoro
zastavila…
Deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb nelze nahlížet izolovaně,
nýbrž v kontextu společenské situace.
Veřejný diskurs, rozprava o pojetí a řešení společenských témat, u nás povážlivě
poklesl. Úroveň diskusní důvěry, hledání kompromisů a optimálních řešení je
nízká, dominuje expertní ego či skupinový zájem. Ještě závažnější je deficit
práce s diskusními výstupy, aby „měly
smysl“, obecný deficit zpětné vazby,
nevyužívání kvalitních signálů, podkladů a výstupů. Vzniká pověstný dojem
ignorokracie. Tak je tomu i s deinstitucionalizací a transformací sociálních
služeb. Těžko si představit, že by někdo
myslel vážně „likvidaci ústavů“. I Milan
Cháb, průkopník „světa bez ústavů“,
měl zřejmě na mysli svět bez zbytečných ústavů, uzavřených ústavů, zbytečných umístění do nich. Také nezpochybňoval ošetřovatelská zařízení pro
lidi s vysokou potřebou ošetřovatelské
a zdravotní péče. Mělo by jít o důstojné
ústavy pro ty, kdo je nezbytně potřebují, a o komunitní podporu ostatních.
Ale především: transformace by neměla
znamenat nahrazení jednoho ideologického dogmatu, stereotypu jiným, stejně
postrádajícím zpětnovazební citlivost
a adaptabilitu.
Pružná společnost s funkčními zpětnými
vazbami, otevřená „nápadům“, reflexi
problémů, inovacím, příkladům dobré
praxe se průběžně přizpůsobuje měnícím se podmínkám. Pokud je citlivá,
empatická a vybavená neformálními
kontrolními mechanismy, tak průběžná
transformace probíhá bezpečně, humanistickým způsobem – ke spokojené
existenci a spokojeně vnímané bezpečnosti jednotlivců, k jejich sebeúctě,

autonomii, seberealizaci v rozsahu, jakého jsou z hlediska svého zdravotního
a funkčního stavu schopni, s respektem
k hodnotě jejich života. Za nehumánní bychom měli považovat podřízení
„člověka“ a jednotlivých lidí společenským, skupinovým zájmům mocensko
správním (provozním) a ekonomickým
s despektem k hodnotě, sebeúctě, autonomii, naplňování osobnostního potenciálu jednotlivých životů, a to zvláště
jsou-li výkonově omezené (nedosahující
excelentnosti, práceschopnosti, společenské potřebnosti, soběstačnosti či
alespoň sebeobsluhy). Průběžné transformování systémů je známka jejich
adaptability a životaschopnosti.
Čím více společenství tuto schopnost
postrádají, tím více poruch se ve fungování jejich segmentů a rezortů objevuje.
Plynulé vnitřní přestavování zamrzne,
systém se deformuje podle nejrigidnější
části. To trvá, i když se do stagnačního
prostředí vloží jakkoliv vymyšlený dílčí prvek – i on ztratí schopnost vývoje
a ztuhne. To se stane i velkým společenským transformacím postrádajícím
šém zpětnovazební citlivosti a adaptability – po čase se do nich musí znovu
nápravně udeřit zvenčí. V tom ostatně
spočívá i bída periodických posuvných
otřesů našeho společenského systému.
A tak je tomu i se systémem sociálních
služeb – jde o to, aby byl pružnější, citlivější, adaptabilní. Zatím je příliš vymýšlený a řízený shora, tedy „pansky“, místo
aby žil subsidiárně „občansky“ zdola,
podle potřeb jak klientů, tak poskytovatelů. To ovšem také znamená, aby jeho
základnou byly komunitní služby, pouze
doplňované „ústavy“.
Ze strany stoupenců transformace
zaznívají hlasy, že pandemie potvrdila všechna negativa ústavní péče.
Argumentují zvýšenými riziky, nedostatečnou lékařskou péči a sociální
izolací.

Pandemie ukázala, že
jsme nebyli na zátěž
tohoto typu připraveni, že
jsme nedokázali skloubit znalostní potenciál, pracovat se zpětnými vazbami,
s celostním pohledem, reagovat s dostatečnou pružností ani odolat skupinovým zájmům. Zřejmě proto jsme v mezinárodním měřítku dopadli, jak jsme
dopadli. Náš společenský systém vykázal nízkou míru vnitřní, z jeho podstaty
vycházející kreativní adaptability. Proto
se také lidé upínají k oněm „panským“
řešením shora od spasitelských politiků,
zázračných odborníků, centrálních nařízení. Podceňují vlastní průběžnou zodpovědnost „tady a teď“. Nevěří, že tuhý,
zakonzervovaný systém lze mobilizovat,
zlepšovat zdola. Plní pokyny a obávají
se, aby případnou aktivitou beznadějně a ke své škodě nenarazili na mechanismy administrativně byrokratického
řízení a na momentálně silné vlivové
skupiny či úředníky.
V mnoha zařízeních proběhla epidemie
díky velkému nasazení personálu dobře,
v jiných došlo k nadměrným ztrátám
a poklesům kvality života. To neznamená, že čím více kde bylo nakažených či
dokonce zemřelých klientů, tím horší takové zařízení bylo. Ale mnohde se ukázaly velké nejasnosti např. při výpadku
personálu nebo v propojení zdravotní
a sociální péče, v zodpovědnosti za zdravotní stav klientů, za reakci na jeho zhoršení. Mnohde zřejmě selhali praktičtí lékaři, respektive stávající způsob zajištění
zdravotní péče v pobytových zařízeních
praktickými lékaři. Také se potvrdilo,
že v některých zařízeních nelze řešit
sociální izolaci klientů za dlouhodobého zákazu návštěv. Zřejmě se vyskytly
i „černé ovce“ s hrubými chybami a zanedbáními. Ovšem ohroženi byli i mnozí
lidé v domácím prostředí, v rodinách.
Epidemie zvýraznila úskalí „ústavů“ v jejich stávajícím pojetí včetně rizika insuficience potřebné zdravotní péče, ale
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argument k „rušení ústavů“ nepřinesla.
Spíše zdůraznila význam zodpovědnosti
všech, kdo v pečovatelské oblasti působí
(od lékařů po pracovníky v přímé péči
i po ředitele zařízení), za ty, jejichž bezpečnosti a prospívání se ujali, a to i za situace, kdy centrální informace chybějí,
nařízení si vzájemně odporují či nejsou
proveditelná a odborníci se navzájem
potírají. Zůstávají osobní zodpovědnost, zdravý rozum, týmová spolupráce
a modulování systému zdola – od lůžek, pokojů či domácností jednotlivých
konkrétních lidí. A stejně musí probíhat
i transformace služeb a ústavů.
Je samozřejmě nejlepší, když senior
může zůstat co nejdéle doma, ale
i to má svá negativa. Jaká jsou rizika
poskytování laické péče, zvláště v situaci, kdy je respitní péče v některých
lokalitách hůře dostupná? Lze v domácí péči poskytovat všechna kritéria
LTC? (long-term care)
Lidé mají žít tam, kde si přejí, kde je jim
dobře a bezpečně, pochopitelně v mezích možného. Kvalita života je u lidí
s omezenou soběstačností jednou lepší
doma, jindy v pobytovém zařízení - není
domov jako domov, zařízení jako zařízení. Jde nejen o „obecnou kvalitu“, ale
také schopnost zvládat specifické potřeby a specifická ohrožení konkrétního
člověka. Významnou inovací je designování služeb „na míru“, nikoliv přidělování
poskytovatelů forem péče. Příliš často
se neumíme, nebo nechceme ptát, jaký
problém vlastně potřebuje konkrétní
člověk vyřešit, aby mohl zůstat doma,
nebo aby se mu líbilo v pobytovém zařízení. Místo toho řešíme: něco potřebuje, ztratil soběstačnost, není spokojený,
tam, kam se dostal, tak kam s ním –
do home care, pečovatelské služby, ústavu, na psychiatrii, zpět domů? A to i když
neznáme dobře možnosti ani klienta, ani
pečujících v těch různých institucích.
Umožnění života s omezením ve známém přátelském prostředí je skvělé.
Ponechání bezmocného člověka v bariérovém nevlídném či péči/podporu nezvládajícím prostředí je kruté. Zásadní je
kultivování, vylaďování a kontrolování
bezpečnosti péče s propojováním jejích různých forem. Od 80. let 20. století se hovoří o tzv. de-sektorializaci, aby
péče nebyla „buď, anebo“, ale „jak, tak“.
Ale náš systém se rigidních bariér mezi
sektory nezbavil. Trvá neprostupnost
péče zdravotní a sociální, formální a ne-

formální, ústavní a terénní/ambulantní
navíc s cechovními monopoly profesí
a specializací. To snižuje přiměřenost aktuálním okolnostem, flexibilitu systému
i účelnost výdajů.
Neformální domácí péče má své meze,
zvláště pokud časová, znalostní či vybavenostní náročnost přesahuje určitou
míru. O některé lidi v jejich domácím
prostředí dobře a bezpečně pečovat
nelze buď vůbec, nebo bez zásadních
změn prostředí a bez zajištění průběžné
podpory a kontroly. Jinak hrozí zanedbání, poškození pacienta, někdy nevhodné
zacházení s projevy domácího násilí, ale
také přetížení, vyhoření, „zhroucení“ či
jiné zdravotní poškození pečujících laiků. Jejich nevhodné jednání není mnoh-

je nějaká naděje, po téměř 20 letech
pokusů propojit zdravotní a sociální
péči? Navíc, když v této publikaci zaznělo, že je to možné jen zdola na úrovni designování a case managementu
konkrétních lidí a na platformě obcí?
Rodinní pečující dostatečnou systémovou podporu většinou nemají. K potřebným informacím a službám se dostávají
pozdě, nahodile, zažívají pocity úzkosti, že
zůstali bez potřebné pomoci a že nevědí,
na koho by se vlastně mohli obrátit. Právě
proto, že je těch problémů, znejistěných
rodin i tlaků na zvýšení ošetřovatelské
kapacity „terénu“, domácího prostředí,
tolik, věřím, že „se to“ konečně musí prolomit. Váznutí praxe a nespokojenost lidí

Ilustrační foto z archivu redakce.

dy dáno zlými úmysly či hrubostí, ale
neznalostí, nešikovností, neschopností
koordinovat služby, vyčerpáním, překročením tolerance např. negativismem či
agresivitou člověka s demencí. Stávající
uspořádání zdravotních a sociálních služeb prakticky neumožňuje poskytování
integrované ucelené dlouhodobé péče
(LTC) jako účelného souběhu aktérů. Nikomu nepřísluší ani ucelené posouzení
stavu a potřeb klienta, ani design a koordinace služeb, ani edukace, informování
a v závažnějších případech kontrolování
laických pečujících.
Mají rodinní pečující dostatečnou
institucionální podporu? Jste jedním
z autorů publikace, kterou vydala
APSS – Reforma dlouhodobé péče. Je
to opravdu výborné čtení. Myslíte, že

si to vynutí. Jen je nutné si uvědomit, že
po reformním úderu do přezrálého problému, po úlevném „zaplaťpánbůh, že to
konečně nastalo“, musí přijít úsilí o vnitřní adaptabilitu nově zavedeného modelu
s rychlým vylaďováním problémů. Jinak
změna zatuhne do nových těžkostí, nebo
se potupně vrátíme k oprávněně opuštěným postupům.
Urychlení změny vyžaduje:
1. začlenění reformy LTC mezi priority příští vlády,
2. převzetí klíčové role obcemi (s vytvořením příslušných podmínek),
3. jasný tlak veřejnosti, rodin, kterých se LTC týká, že změnu naléhavě potřebují a požadují.
Děkuji za rozhovor
LENKA KAPLANOVÁ
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Marek Eben

ZTRACENÍ PSI
A DOBRÉ SKUTKY
Dokončení ze str. 1

navštěvovalo seniory v domovech,
mluvili s nimi, pořádali pro ně vystoupení, když to nešlo jinak, tak třeba
pod okny. Nezmizí tato solidarita
spolu s virem?
To víš, my Češi se dokážeme vždycky pro
něco nadchnout, ale nesmí to trvat moc
dlouho. Nicméně, vidím ve svém okolí,
jak čím dál víc lidí sociální služby využívá a ty zkušenosti jsou velmi dobré. I my
patříme mezi klienty a nemůžeme si stěžovat. Takže takové ty informace, co si
lidi řeknou mezi sebou, ty mají – aspoň
podle mne – větší cenu, než nějaká velká mediální pozornost. A taky si myslím,
že pro spoustu lidí od kumštu byla tahle
zkušenost něčím, co se tak snadno nezapomíná. Ten dobrý pocit z pomoci druhým, to se tak často nezažije, a věřím, že
mnozí v tom budou i dál pokračovat.

Kamarádi 1973. Antonín Navrátil a Marek Eben
alias Honza a Valentýn

MAREK EBEN
je hudební skladatel, zpěvák, písničkář,
herec a moderátor. Pochází z rodiny, která
měla vždy k hudbě blízko (otec skladatel
Petr Eben, strýc Ilja Hurník). Se svými
bratry Kryštofem a Davidem vystupuje
ve skupině Bratři Ebenové. Jeho manželkou je Markéta Fišerová. Na televizních
obrazovkách se poprvé objevil v nesmrtelném seriálu Kamarádi. Televizní diváci ho
znají hlavně ze soutěžního pořadu O poklad Anežky České, a z pořadu Na plovárně. Moderuje i televizní zpravodajství
z Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech.

Benefiční koncert České filharmonie 10. května 2021

Marku, známe se od dvanácti let z natáčení seriálu Kamarádi. Jak jsi v nějakém rozhovoru prozradil, role Válečka
pro tebe byla prokletím. Proč?
Protože jsme to točili, když nám bylo
dvanáct a další řadu v patnácti. A můžu
ti říct, že na roli Válečka se fakt nedala žádná holka sbalit. Takže člověk byl
sice slavný z televize, ale ne tak, jak by
si přál.
Hráli jsme tam oba, a tak dobře víme,
že některé napsané dialogy nešly až
tak dobře přes rty. Měl jsi taky někdy
nějakou takovou větu ve scénáři? Já,
Gábina, měla tuto: „Frantíku, takhle
trápit zvířátka, to my u nás v Praze zásadně neděláme.“ (U rybníku s žábou
na břiše).
Já měl zase: „Budeme vracet ztracené
psy a dělat dobré skutky.“ To je taky věta,
kterou člověk v patnácti říká denně.
Jsi herec, hudební skladatel, zpěvák,
moderátor. Která z tvých profesí ti
nejlíp sedí?
Asi to moderování. Tam si to můžu napsat sám a žádní ztracení psi ani dobré
skutky mi nehrozí. Ale muziku mám taky
moc rád, na jevišti jsem v posledních
letech určitě častěji s kapelou, než jako

herec v divadle. Nicméně, máme teď dvě
představení ve Viole a to mě taky velmi
baví.
Naši čtenáři tě asi nejvíc znají z pořadu O poklad Anežky České, pokud
vím, často jej s klienty sledovali v rámci aktivizace a cvičení paměti. Jak jsi
na tom s pamětí ty sám?
Už to není, co to bývalo. Uvědomil jsem
si to teď s filharmonií, kde jsem skoro
v každém koncertu měl úvod, který trval
asi čtyři minuty, muselo to být zpaměti
a navíc, přímý přenos. A to už jsem se
musel učit docela dlouho, protože tam
byla jména, data a spousta informací.
Dřív bych to vstřebal za večer a druhý
den by to šlo, teď už ty večery potřebuji
aspoň dva.
K tvé dobré formě přispívá i tvůj koníček – golf. Filmový festival v Karlových
Varech je jedním z důvodů, proč jsi
s ním začal?
Přesně tak to bylo. Seděli jsme s Markétou na terase golfového klubu ve Varech
a přišel místní profesionál, Luboš Štika
a povídá: Tak pane Ebene, kdy začneme?
Takže ten mě má na svědomí, ale jsem
mu velmi vděčný, protože je to vlastně
můj jediný pohyb a když jde člověk kaž-
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dý den, je to vždycky deset kilometrů,
a to už vás trochu v kondici udrží.
Pokud to není tajné – jaký máš golfový
handicap?
Teď jsou nějaká nová pravidla na určování handicapu, takže nikdo přesně
neví, jaký ten handicap má, ale budu
mít něco kolem dvaceti. Už to taky
moc neřeším, když člověk s golfem začíná, má pocit, že handicap je to nejzásadnější číslo jeho života, ale časem
přijdete na to, že to absolutně nikoho
nezajímá, kromě vás. (Poznámka redakce: Na internetu jsou handicapy různých
významných osobností, a např. Bill Gates
má 24,1!)
V golfu se to dá vyjádřit číslem, ale
handicapy lidí se zdravotním postižením se hodnotí stupněm příspěvku
na péči. Ty sám máš zkušenost se svou
ženou Markétou. Zlepšují se podmínky pro zdravotně postižené? Třeba
bezbariérovost?
Jak by řekli sportovci – no tak určitě.
Teď už je na to zákon, takže když si chce
někdo otevřít restauraci nebo obchod,
musí na to pamatovat. Ale komunistům
to bylo naprosto jedno, ti se snažili handicapované spíš vytěsnit ze společnosti, protože nezapadali do toho obrazu
šťastných zítřků. Pamatuji si, že první

bezbariérové toalety v Praze byly
u McDonalda ve
Vodičkově ulici.
Jak my byli šťastní, že máme nějaký záchytný bod.
A pak už jsme jen
hlídali, kde otevřou další pobočku, takže náš akční
rádius se rozšiřoval společně s mekáčem. Nicméně,
třeba Praha 1,
pokud jde o nájezdy na chod- Kamarádi: Marek Eben, Lenka Pletková, Antonín Navrátil
níky, to je pořád tragédie, tam se za poslední léta smrti. No, a je doma, chodí a řekl bych, že
nezlepšilo skoro nic. Když jsem viděl ji život pořád docela těší.
Pavla Béma, jak na vozíku demonstrativně předvádí bezbariérovost Pra- Nedávno se objevila informace, že by
hy 1, myslel jsem si, že mě klepne. To tě hodně lidí uvítalo jako kandidáta
byla fakt hodně velká drzost.
na prezidenta. Není to ale nic nového.
První apel tvých příznivců zazněl již
Tvé mamince je už přes 90, to je krásný v roce 1999 v pořadu Věšák. Nebylo by
věk. V jaké kondici je maminka v tomto hezké vyvrcholení tvé kariéry?
to požehnaném věku?
Pokud jde o software, tak má poslední To by teda opravdu nebylo. To budu radši
upgrade, pokud jde o hardware, je to vracet ty ztracené psy a dělat dobré skutky.
úměrné věku. Ale nestěžuji si, když jí bylo
devadesát, zlomila si během čtyř měsíců
Ptala se LENKA KAPLANOVÁ
obě nohy v krčku, to by dřív byl rozsudek
Foto na obálce MONIKA VÁŇOVÁ

Benefiční koncert pro pozůstalé
pečovatelů v sociálních službách
vynesl téměř 2 miliony korun
První letošní koncert pro diváky v sále odehrála Česká filharmonie v pondělí 10. května jako poděkování
všem pracovníkům v sociálních službách, kteří v uplynulém roce podlehli nemoci covid-19 při výkonu
svého povolání v „první linii“. Benefiční koncert byl věnován rodinám zesnulých pečovatelů, kteří se ani
ve ztížených pracovních podmínkách nevzdali a prokázali odvahu, houževnatost a solidaritu se svými
klienty navzdory ohrožení života.
I přes veškerá protiepidemická opatření 21 pracovníků sociálních
služeb při výkonu svého povolání na nemoc covid-19 během
uplynulého roku zemřelo. Zaměstnanci v sociálních službách
navíc patří mezi výrazně nízkopříjmovou skupinu. Odškodnění,
na které mají pozůstalí nárok a které se vypočítává násobkem
platu, je tak o řád nižší než u jiných skupin. Výtěžek sbírky bude
rovným dílem rozdělen mezi přímé pozůstalé zesnulých pečovatelů, kteří právě teď prožívají osobní tragédii a zároveň se v důsledku ztráty příjmu v rodině ocitají ve finanční tísni.
Celkový výtěžek sbírky přesáhl 1,9 milionu korun.
Děkujeme!

Foto a informace: Nadace Via a Česká filharmonie
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K otázce mne přivedla událost, zdánlivě nesouvisející s pobytovou službou. Stala se však pořádným
klíčem k otevření zámku skříně, která leccos ukryla. Oč šlo?

Z

námá (80 let) nás jednou na konci
března brzy ráno přivolala, protože během noci zjistila, že se nepostaví na levou nohu a spadla. Zajeli jsme
tedy do města, přivolali rychlou, paní
odjela s podezřením na mozkovou příhodu. Samozřejmě jsme se s manželem
postarali o léky, kytky a zásobování. Jenom nás překvapilo, že prosila o peníze
a navíc v drobnějších – ne mincích, papírovkách. V nemocnici na lůžku následné
péče počátkem dubna údajně musela
opakovaně uplatit „sestru“, aby přišla
na pokoj. Nerozlišovala jejich funkce –
prostě jak dotyčná služba nic nedostala,
už prý nepřišla, a mohli prý zvonit, jak
chtěli. Rozdala kolem šesti stovek. Takovou divnou praxi neznám – a že jsem
zažila leccos. Poptala jsem se tedy na sociální síti.
Diskutující z řad „domácích“ pečujících
byli zděšení, navrhovali různé postupy, další upozorňovali, že stížnost by se
naší známé nemusela vyplatit… Potěšilo
mne, že šlo především o drsnou výjimku
(třebaže měl kdosi úspěch s nahráním
rozhovoru na mobil), ale zároveň mne
různé příhody lidí ve skupině přiměly zavzpomínat, jaké zkušenosti jsme měli se
zdravotnickými zařízeními jako domov
pro seniory.
Před šesti a více lety tu nebyl covid, ale
mnohé z toho, co jsme vytýkali některým pracovištím, se opět kvůli přetíženosti personálu objevilo. Znám pověst
mnoha pracovišť, která jsou chválena
snad všemi pacienty, ať jsou klienty sociálních služeb nebo přijdou z „civilu“.
Bohužel jako vždy se velmi dobře roznese špatná zkušenost, někdy následkem
nedorozumění.
Začne to drobnostmi. Noční stolek je potřebný kus nábytku, jenže se může stát,
že člověka naprosto obere o možnost
obsloužit se. K tomu bohatě stačí, když
je hezky srovnán s lůžkem a uklizen. Jistě si všichni hned vzpomenou na pěkně
srovnaný nábytek na pokojích. Jak by

mohl ublížit? Zaražte však noční stolek
ke zdi a ani nemusíte zvednout podpěru
do polosedu. Výsledek? Ležící pacient se
sám nedokáže napít, nezvládne manipulaci s horním šuplíkem, je tedy odloučen
od svých věcí a pomůcek k sebeobsluze. Jen výjimečně dává personál pozor
na množství vypitých tekutin. Dokonce
ani tehdy ne, když se diagnóza týká ledvin. Nejsou lidi.
Náročnou situaci znamenají zvednuté
bočnice, aby se člověk neohrozil pádem.
Bohužel právě při zmatenosti, jaká ve vyšším věku provází nemoci a pooperační
stavy, velí pud sebezáchovy opustit prostředí, kde se jedinec necítí dobře. Člověk
přelézá zábrany, snaží se změnit prostředí, padá. Nemocnice nejsou na takové
pacienty „psychicky“ připravené, „nemají
čas“ lidi hlídat – a dost rychle je přesunou,
kam se dá, třeba i zpátky do domova pro
seniory. Třeba s tím, že pokud domov
nezvládne zajistit péči, bude se klient
vozit na převaz. S doprovodem, čekáním
na chirurgické ambulanci, přičemž již samotné cesty sanitou rozhodně nejsou klidem na lůžku.
Zděšení v domově způsobilo rozhodnutí
nemocnice, když se nám vrátila klientka
(90) cca pátý den po vysoké amputaci,
protože byla zmatená, odmítala jídlo,
volala o pomoc. Náš domov byl naštěstí
schopen péči zajistit. Na svém pokoji se
paní uklidnila, i když velice trpěla. Dokonce byla proti minulosti značně orientovaná a než za několik dní zemřela,
všem poděkovala za péči a požehnala.
Lékaři jsou přetížení, nemají představu
o možnostech péče v domově pro seniory a často údaje v papírech jen přelétnou
očima. Tak se nám klient (70) dostal z nemocnice na LDN, protože před lékařem
frajeřil a tvrdil, že žije v penzionu na vsi.
Lékař naprosto přehlédl, že adresa pobytu je jiná a sdělil, že někde na hotelu
nebo ubytovně nemůže být. Pán na LDN
dost trucoval a tamější lékařka si myslela,
že vůbec nemluví – se mnou však mluvil

v celých větách, toužil zpátky „domů“,
na svůj pokoj. Ostatně – tady nemluvil
také proto, že na pokoji nemluvil nikdo.
Lidé pouze leželi. Bylo tedy na něm, aby
se ozval, aby řekl, že chce do domova.
Netroufl si – a rázná lékařka rozhodla,
co je pro pána lepší, nevěřila, že máme
i zdravotní péči. Zemřel tam.
V covidové době se lidé z nemocnic
vraceli často s proleženinami, protože
dostávali jen tu nejnutnější péči a jejich
polohování prostě nebylo možné stíhat. A lidé oslabení natolik, že se sami
nepohnou, mají otlačeniny již za velmi
krátkou dobu – a kůže s dalšími defekty
neotálí.
Docházelo k trpkostem mezi obojím
personálem – z nemocnice přišel člověk
potlučený, s proleženinami, jakžtakž se
dal do pořádku – a objevila se komplikace, která znamenala další hospitalizaci.
Pokud se předtím podařilo cosi napravit, propadali lidé z domova beznaději,
že je jejich snaha marná. Přitom bývalo
i v nemocnicích a na LDN zvykem, že byl
personál hrdý, jak předchází dekubitům
a opruzeninám. Byla to vždy známka
dobré péče.
Pokud se vrátím k úvodní příhodě – pocit bezmoci a podřízenosti může vytvořit klima, kdy se také pacienti sami podílejí na podobných příhodách. Známá
musela z oddělení na zákrok, po něm
se vrátila – a stačily dva balíčky kafe pro
sestry, aby již víckrát o „nutném“ uplácení personálu neřekla ani slovo. Naopak,
byla velice spokojená.
Co z toho vyplývá? Neměli bychom pouze mávnout rukou nad tím, co se nám
nelíbí. Můžeme se snažit dopátrat pravdy, vždyť někteří lidé zvoní opakovaně
– třeba i proto, že cítí nekomfort a nepamatují si, že před chvílí tu personál byl.
Naopak při náročné službě a nedostatku
personálu snadno utrpí nejen lidská důstojnost (od hrubé poznámky po přivázání na toaletní židli), ale i zdravotní stav
(dekubity).
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Nemá cenu soutěžit v tom, kde je nebo
kde může být lepší zdravotní péče – pobytovky mají ohromný náskok tam, kde
se lidé cítí dobře, jako doma – protože
i samotné „doma“ léčí. Personál, který
klienty zná, je dokáže utěšit, motivovat,
přimět ke spolupráci. Je jejich náhradní
rodinou.
Zařízení zdravotnická mají stále větší
nevýhodu v nedostatku odborného
středního personálu a také ve spolé-

hání managementu na to, že jednotlivcům jejich etické cítění nedovolí nechat
ostatní „ve štychu“. Ti napínají své síly,
jsou ve stresu – což právě covid obnažil až hrůzostrašně. Těžká doba odhalila hodně neuralgických bodů a varuje
do budoucna. Takhle by to už znovu
nešlo.
Jak spolupracovat? Jak skloubit možnosti pobytovek, zdravotnických zařízení, ale i terénu tak, aby se péče o po-

třebné a nemocné stala dostačující?
Věřím, že se cesty najdou. Základem
je dostatek personálu – potom bude
i prostor na dodržení etických postupů,
vlídného zacházení, vysokých standardů péče. Nyní ještě doznívají frustrace
a špatné zkušenosti. Změny závisejí
také na jednotlivcích, na jejich přemýšlení a snaze.
HANA MUDROVÁ

HISTORICKÁ KŘIŽOVATKA
Dokončení ze str. 1
V uplynulém období jsme dokončili výzkumné šetření v rámci řešení projektu
„Důsledky stárnutí populace na potřebu
dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí
do české praxe“. V rámci tohoto projektu bylo doporučeno realizovat množství
opatření v oblasti organizace a financování sociálních služeb, s konkrétními závěry máte možnost seznámit se na adrese https://www.vupsv.cz/download/
dlouhodoba-pece-nejen-v-ceske-rep
ublice/?wpdmdl=9916&refresh=60be
8a26861271623099942.
Všechna tato opatření vycházejí z toho,
že sociální služby je nutno chápat především jako ekonomickou – nikoli sociální
– kategorii, kdy není možno aktivity jednotlivých stakeholderů omezovat nebo
regulovat státními zásahy tak jako dnes.
V okamžiku, kdy jsou tyto služby poskytovány na základě soukromoprávních
vztahů, a kdy na dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Musíme doufat,
že tuto skutečnost snad příští vláda pochopí a přijatá opatření přispějí zejména
k rozvoji odlehčovacích služeb a tísňové
péče, tedy těch sociálních služeb, které
mohou oddálit – nikoli však snížit nebo
omezit – potřebu poskytování těchto
služeb pro seniory a zdravotně handicapované osoby v pobytových zařízeních
sociálních služeb ve smyslu Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Kam by
tato opatření měla především směřovat?
Z hlediska systémových změn v oblasti
řízení sociálních služeb lze identifikovat
potřebu řešit především tyto problémové okruhy:

přenesení odpovědnosti za rozdělování státních dotací z kompetencí
zastupitelstev jednotlivých krajů zpět
do kompetence ministerstva práce
a sociálních věcí, zprůhlednění celého dotačního procesu a posílení jistot poskytovatelů sociálních služeb
v jeho realizaci,
zrušení povinnosti krajů vytvářet síť
sociálních služeb, a tak zrovnoprávnit
přístup všem registrovaným poskytovatelům k finančním prostředkům
z veřejných zdrojů,
definování minimálních standardů
poskytovaných sociálních služeb z pozice státu a v návaznosti na to diferencování kvality poskytovaných sociálních služeb v závislosti na příjmových
a majetkových poměrech klienta sociálních služeb,
v návaznosti na prioritní cíle z hlediska poskytování sociálních služeb
podle Národní strategie rozvoje sociálních služeb do roku 2025 je potřeba
klást při tvorbě střednědobých plánů
rozvoje sociálních služeb zvýšenou
pozornost rozvoji odlehčovacích služeb jak na úrovni krajů, tak i na úrovni
jednotlivých obcí s rozšířenou působností,
v návaznosti na aktuální trendy v oblasti elektronizace a digitalizace se
jeví jako vhodné usilovat o širší zapojení asistenčních technologií do jednotlivých typů především tísňové
péče a dalších terénních sociálních
služeb.

zaměřit pozornost především na tyto
otázky:
l oddělení financování poskytovatelů
sociálních služeb prostřednictvím příspěvku na péči od finančního zabezpečení pečujících osob,
l rozšíření počtu stupňů závislosti při
hodnocení potřeb žadatelů o přiznání
příspěvku na péči, zvýšení počtu hodnoticích kritérií pro určení míry závislosti vč. diferenciace hodnocení schopnosti žadatelů naplnit daná kritéria,
l změna principů stanovení výše úhrad
klienta za poskytování sociálních služeb,
l narovnání systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb,
l vytvoření „zrcadla“ při financování
této péče a sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb
a ve zdravotnických zařízeních,
l posouzení možnosti zavedení systému pojištění služeb dlouhodobé
péče.

Další významné systémové změny je
nutno realizovat v oblasti financování
sociálních služeb. Vedle již výše naznačených úprav z oblasti poskytování
dotací ze státního rozpočtu je nutno

LADISLAV PRŮŠA
dnes proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
Fakulty veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě
ladislav.prusa@fvp.slu.cz
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Jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud tato opatření nebudou realizována,
naše sociální služby pro seniory se stanou ještě více nedostatkovým zbožím
než je tomu dnes a v rámci mezinárodních komparací jejich dostupnost klesne
na úroveň nejméně vyspělých zemí jižní
a východní Evropy. Opravdu to chceme?
S přáním zamyslet se důkladně nad volbou našich příštích zastupitelů v nejvyšších zákonodárných orgánech
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Situace s koronavirem se v zařízeních sociálních služeb
díky očkování zlepšuje, ale vyhráno zdaleka není. Naše
redakce se zajímala, jak druhou vlnu prožívaly a prožívají jednotlivá zařízení.

1
2
3
4
5

Jak ve vašem zařízení probíhala druhá vlna epidemie?
Co nejhoršího vás potkalo? Jmenujte prosím tři největší problémy, se kterými jste se museli
potýkat.
A za co byste naopak někoho chtěli pochválit?
Jak řešíte v této chvíli návštěvy a vycházky klientů? Je agenda s tím spojená hodně náročná?
Závěrem: umíte si představit trvalé soužití s Covid_19 v podmínkách pobytových zařízení?

Domov sv. Karla Boromejského
církevní zařízení poskytující zdravotní
a sociální služby nemocným seniorům

1

První pacient pozitivní na onemocnění Covid_19 byl u nás
v druhé polovině září 2020 a poslední
v polovině prosince 2020. Během těchto tří měsíců mělo pozitivní výsledky
na onemocnění Covid 35 pacientů a 30
pracovníků. Protože jsme od jarních
měsíců pracovali na krizovém epidemiologickém plánu, pracovních postupech, zajištění dostatku ochranných
pomůcek, jejich správného používání
a dodržování všech opatření, zvládli
jsme v krizových situacích zajistit veškerou zdravotní a sociální péči.

2

Obavy o své blízké a naše pacienty
i zaměstnance; delší či kratší izolace od svých blízkých; zvládnout orientaci ve všech opatřeních a nařízeních.

3

Pochválit si zaslouží především
všichni naši zaměstnanci, jejich
příkladná spolehlivost, empatie, vzájemná spolupráce a láskyplně poskytovaná služba našim pacientům i přes
úskalí neznámého. Velmi si ceníme podpory pracovníků z hygienické stanice,
spolupráce s ÚVN, podpory některých
úřadů a pomoc a pochopení všech lidí,
kteří nás jakkoli podpořili.

4

Máme nastavená kritéria, která
vyhodnocujeme podle epidemiologické situace a nepřítomnosti onemocnění v našem zařízení. Ve vzájemné
spolupráci se agenda zvládá.

5

Musíme především přistupovat
k poskytování služeb odpovědně,
dodržovat nastavené postupy, a to s Co-

videm i bez Covidu a především s lidským pochopením.
Bc. Taťána Klíčová – asistentka
sestry představené, všeobecná sestra
Domov pro seniory Havlíčkův
Brod, p.o.,
kapacita 184 lůžek, služby domov pro
seniory a domov se zvláštním režimem

1

Druhá vlna epidemie – podzimní, byla z mého pohledu v zařízení
o dost snazší než ta jarní. Byl dostatek
ochranných pomůcek, všichni jsme již
věděli, do čeho jdeme a co máme dělat,
po uzdravení klientů a zaměstnanců již
nemusely být dva negativní PCR testy,
což velmi usnadnilo návrat pracovníků
do práce, testy byly jemnější na použití
než na jaře, kdy působily zejména dětem
našich pracovníků i seniorům v zařízení
obrovská traumata. Bylo dosažitelné
testování, což na jaře v našem případě ještě vůbec nebylo a zejména byla
využita pracovní povinnost studentů
zdravotnických oborů v našich zařízeních, což nám velmi usnadnilo situaci při
shánění zástupů za pracovní neschopnosti našich zaměstnanců. Celkově došlo od jarních měsíců k velkému posunu a zvládnutí podzimní vlny bylo díky
tomu opravdu snazší.

2

Za největší problémy považuji:
- zaškolení nově nastoupivších
pracovníků do přímé péče za naše nemocné nepřítomné zaměstnance
- zajištění zdravotní péče o Covid pozitivní klienty, kdy ve většině případů
nebyli naši klienti indikováni k hospitalizaci, což se velmi obtížně vysvětlovalo
rodinám (hodinové telefonáty s vysvětlováním situace nebyly výjimkou). Nám
se podařilo zdravotní péči zajistit jednak

díky tomu, že zaměstnáváme dostatečný počet zdravotních sester, takže krátké
výpadky v době jejich nemoci jsme byli
schopni vykrýt z vlastních zdrojů, a jednak díky dobré spolupráci s havlíčkobrodskou nemocnicí, kdy lékaři z nemocnice u nás vykonávali vizity a ordinovali
potřebné výkony v době, kdy naši praktici byli v izolaci; i díky tomu u nás byla
nízká úmrtnost na Covid 19
- na jaře byl největší problém sehnat
jakékoliv dobrovolníky a ochranné prostředky, respirátory a ochranné oděvy,
které v té době vůbec nebyly na trhu;
a velmi těžce dosažitelné v tu chvíli bylo
i testování.

3

Chtěla bych velmi poděkovat svým
zaměstnancům za obrovské nasazení v době nákazy, APSS ČR za významnou metodickou i materiální pomoc
a podporu, zřizovateli Kraji Vysočina
za materiální a velmi významnou personální pomoc prostřednictvím příkazů
hejtmana, MPSV ČR za finanční ohodnocení našich zaměstnanců, studentům
a dalším dobrovolníkům, kteří u nás byli
nasazeni či přišli dobrovolně, za péči
o naše klienty v době nejhorší nákazy,
nemocnici Havlíčkův Brod za lékařskou
podporu, HZS Kraje Vysočina za pomoc
v první vlně, KHS za průběžnou podporu
a pomoc.

4

V tuto chvíli návštěvy probíhají
v mírně kontrolovaném režimu
za dodržování protiepidemických opatření. Dřívější přísný režim návštěv byl
organizačně a personálně velmi náročný
a neudržitelný po dlouhou dobu. Nyní je
již agenda spojená s návštěvami snadněji zvládnutelná, ale těšíme se na běžný režim. Vycházky klientů probíhají již
v běžném režimu, jejich omezení bylo
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velmi stresující a trvalo neúměrně dlouho.

5

V tuto chvíli již ano, věříme, že bychom to dokázali zvládnout.
Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

DOZP Kytlice
Domov s kapacitou 58 lůžek (54 pro službu DOZP, 4 pro službu DS) poskytuje své
služby od roku 1963 a je určen přednostně
pro obyvatele hl. m. Prahy. Kytličtí klienti
žijí v několika objektech s různou kapacitou (30, 11, 8, 9).

1

Druhá vlna postihla Domov mnohem
citelněji než ta „úvodní“. Bohužel
jsme přišli o 5 přátel z řad našich klientů
a jednu skvělou obětavou kolegyni. Situace byla o to složitější, že naše zařízení má
po léta velmi nízkou mortalitu, a jednalo
se o pro nás velmi nezvyklé a extrémně
smutné období, pro něž se těžko hledají slova. Spolu se zesnulými odešla i část
Domova, na který jsme byli zvyklí. Pro
někoho je tento počet možná nevýrazný.
Známe případy „přes kopec“, kde se loučili
s desítkami seniorů. Každý Domov si viditelně „odžil“ svůj díl příběhu. My se z ran
způsobených Covidem svým způsobem
stále vzpamatováváme. Jsme malý Domov a v takovém jsou lidské vazby silné.
Lidé k sobě mají blízko. Můžete být sebevíc profi, ale jste-li pro někoho určitým
způsobem rodinou, je i on pro vás.

2

Smrt klientů a kolegyně. Dlouhé
období omezení svobody pohybu a výrazné změny programu dne. Život v dlouhodobém strachu, kolik obětí
onemocnění přinese.

3

Personál napříč týmy. V těžké době
jsme drželi při sobě, pomáhali si
nehledě na zařazení a pozice, a na klienty přenášeli klid. Zažili jsme i kuriózní
situace, kdy jsme díky karanténnímu nařízení ze dne na den přišli na dva týdny
o kompletní tým kuchyně. Nikdy bychom
nevěřili, že když se dostanete do „válečného stavu“, obstará stravu pro desítky
lidí jeden údržbář a jedna zaměstnankyně prádelny. Pro Domov šlo o jeden z nepříjemných a zároveň posilujících zážitků.

4

V této chvíli už je rozvolnění natolik výrazné, že jsme v tomto směru
již takřka svobodní. Návštěvy se prokazují platnými testy nebo certifikáty. Klienti jsou dvakrát očkovaní a začínají žít
de facto jako dříve.

5

Náš Domov má výhodu v menších
objektech. Mnoho našich klientů
žije v de facto rodinných domech. Zde
si to i s Covidem představit umíme, ale
ne s omezeními na úrovni, která tu byla
nastavena. Nejsme zvyklí na život v kleci
(byť jsme ji chápali). Očkování nás osvobodilo. Když píšeme „umíme představit“, nemyslíme tím karanténní stav. Ten
s klasickým životním stylem, který v Kytlicích propagujeme, mnoho společného
nemá.
Kolektiv vedení DOZP Kytlice
Městská správa sociálních služeb
Kadaň

1

Druhá vlna epidemie naše zařízení
nezasáhla v takové míře jako první,
díky veškerým nastaveným hygienickým
opatřením jsme situaci zvládli velmi dobře,
přestože se jednalo o britskou mutaci. Ze
stovky klientů nakonec byli pozitivní pouze čtyři a všichni s lehčím průběhem. Poněkud horší situace byla u personálu, kdy
pozitivních bylo šest osob.

2

Nejhorší byla psychická stránka
věci – především pro klienty, došlo
k uzavření Domova KHS. Nemohli jsme
využít ani naši bezkontaktní místnost
pro setkávání návštěv s klienty, kterou
jsme vybudovali již na podzim a na tento způsob setkávání si již všichni zvykli.
Také jsme hůře obsazovali provoz – nejenom že byli pracovníci pozitivní, ale několik jich mělo nařízenou karanténu kvůli kontaktům mimo pracoviště.

3

Pochválit bych chtěla v prvé řadě
personál, který celou náročnou situaci zvládl na výbornou – a to ať se jednalo o tým vedení, jež byl též oslaben,
tak o personál v přímé péči (zdravotní
sestry, ošetřovatelky) a další provozní
pracovníky. Díky patří též pracovníkům
KHS a sociálního odboru KÚ ÚK, se kterými jsme byli v pravidelném kontaktu.
Vítanou pomocí byli i hasiči – kadaňské
a klášterecké jednotky – vydesinfikovali nám celý domov, podporovali nás,
radili.

4

Vycházky klientů v současné době
již probíhají neomezeně, tak, jako
dříve (máme 98 % očkovaných klientů).
Návštěvy klientů v současné době řešíme dle stávajícího Mimořádného opatření MZ, ale máme výhodu u bezkontaktních návštěv – vytvořená místnost
s dělícím sklem se nám plně osvědčila

a je hojně využívána. Objednávkový
systém návštěv zajišťuje recepce, někdy
je to sice náročnější, ale už jsme v tom
zběhlí a vše funguje, jak má.

5

Covid-19 asi bude i nadále součástí našich životů. Dle mého názoru pravděpodobně bude ještě dlouho
trvat, než se život v zařízeních dostane
úplně do normálu, jak jsme byli všichni
zvyklí. Možná, že už to nikdy nebude tak,
jako dříve. Covid-19 prověřil naše možnosti a schopnosti a budeme se muset
dokázat přizpůsobit. Zvládneme to.
Mgr. Lenka Raadová, MBA, ředitelka
Novum Domicilium z.ú.
poskytovatel sociálních služeb – domov
pro seniory, domov se zvláštním režimem,
odlehčovací služba

1

Covidem 19 onemocnělo všech 20
klientů najednou, a téměř veškerý
personál.

2

Nedostatek personálu, nemožnost
zajistit dobrovolníky, psychicky
vypjaté situace při péči o klienty v těžkém zdravotním stavu.

3

Veškerý personál, který v těch nejhorších chvílích nehleděl na čas
a dělal co mohl. Mnohdy nad rámec
svých sil.

4

Návštěvy organizujeme tak, abychom zajistili bezpečí našich klientů. Vedeme objednávkový systém.
Agenda je náročná vzhledem k omezenému počtu pracovníků, kteří ke svým
běžným povinnostem poskytování přímé péče musí ještě zajistit průběh návštěv. Bohužel jsou někteří rodinní příslušníci bezohlední a velmi nepříjemní
v jednání, což již tak dlouhodobě náročnou situaci ještě zhoršuje.

5

Bohužel nám dle predikcí odborníků asi nic jiného nezbývá.
Lenka Hasnedlová, manažerka kvality

Domov důchodců Bystřany

1

Druhá vlna u nás proběhla v listopadu, začala nenápadně mírně
zvýšenými teplotami a během tří týdnů
se převalila celým domem, za sebou nechala vyšší počet zemřelých osob. Jestli
byl příčinou úmrtí covid nebo multimorbidita spolu s vysokým věkem už
nezjistí nikdo.
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2

Velkým problémem byl výpadek
zaměstnanců v přímé péči, který
nastal den ze dne. Samozřejmě jsme měli
pozitivní zaměstnance, ale také v pracovní neschopnosti pro jiné onemocnění,
v karanténě nebo pro ošetřování člena
rodiny. Ale největším problémem byl výpadek všeobecných sester, které může
zastoupit zase jen zdravotník. Náročná
byla komunikace s blízkými osobami
klientů, kteří se ve zvýšené míře dožadovali informací.

3

Největší pochvalu si zaslouží zaměstnanci, od vedoucích přes
všechny úseky se semkli, pochopili vážnost situace, rychle se vraceli po nemoci,
hledali řešení, jak zajistit děti doma, přebírali služby za chybějící, vykonávali práci
nad rámec svých povinnosti. Pochvalu
si zaslouží Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor sociálních věcí, který velmi rychle
zajistil výpomoc studentů a vojáků. Měli
jsme štěstí na studenty i vojáky. Všichni
se téměř okamžitě stali plnohodnotnými
členy týmu.

4

Klienti již mají vycházky neomezené, ale vzhledem k tomu, že máme
rozsáhlou zahradu, z areálu domova příliš
nevycházejí. Nařízení vlády, které upravuje návštěvy, již máme natolik zažité a zadministrované, že nás agenda nezatěžuje.
A ještě stále máme rezervace v návštěvnickém boxu. Lepší počasí vyřeší návštěvy
za nás. Již nyní se na recepci prokáže jedna
osoba, klient vyjde do zahrady, kde se setká s dalšími návštěvníky. Věříme na vysokou proočkovanost klientů.

5

Umím si představit trvalé soužití
s Covid-19 za současných opatření,
to znamená bezpečné návštěvy, přijímání
klientů s dokončeným očkováním nebo
protilátkami, zaměstnanci očkovaní nebo
protilátky nebo test.
Miroslava Barešová, ředitelka
Domov pro seniory Vroutek, p.o.,
domov se zvláštním režimem s kapacitou
52 lůžek. Příspěvková organizace města
Vroutek.

1

Téměř celý rok se nám dařilo držet
Covid-19 za našimi dveřmi a měli jsme
zde jen pár pozitivních jednotlivců z řad
personálu. Bohužel během druhé vlny, jen
týden před plánovanou vakcinací, došlo
k „invazi“ Covidu a my jsme během týdne
měli jen dva negativní klienty a čísla byla
obdobná i u počtu nakaženého personá-

lu. Z přímé péče nám zůstala práceschopná jen jedna zdravotní sestra a dvě pečovatelky (pracovníci v sociálních službách).
Celou situaci jsme zvládli jen díky pomoci
dobrovolníků a příslušníků Armády ČR,
které jsme získali prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. Průběh nemoci
byl u klientů i pracovníků různý, bohužel
u některých klientů byl fatální.

2

Největším problémem byl nedostatek pracovníků v době, kdy nás nákaza zasáhla v plné síle. Vzhledem k tomu,
že jsme toto období prožívali v době, kdy
na tom bylo české zdravotnictví nejhůře
(přelom února/března), velký problém
byl klienty s těžším průběhem hospitalizovat, což se mnohdy nepodařilo. Hodně
náročné pro nás všechny bylo vstřebat
velký počet fatálních konců u našich obyvatel.

3

Určitě si velkou pochvalu a poděkování zaslouží pracovníci Krajského
úřadu, kteří nám velmi pomohli s doplněním pracovních sil. Velké poděkování
a obdiv zaslouží především „naši“ vojáci
a dobrovolníci, kteří se u nás úkolu zhostili
opravdu obdivuhodně a po pár dnech byli
plnohodnotnými kolegy a přímou péči
zvládali na 1*. Další velké poděkování by
mělo směřovat ke kmenovým pracovníkům, kteří s námi tu nejtěžší dobu zvládli
a na úkor času stráveného s vlastní rodinou byli na pracovišti a starali se o plynulý
chod domova.

4

Domov blahoslavené Bronislavy
domov pro seniory o kapacitě 33 lůžek
a 21 zaměstnanců

1

Na podzim jsme během října až
do konce roku koronavirus prodělali
snad téměř všichni zaměstnanci i senioři,
až na pár výjimek. Poslední senior i zaměstnanec prošli kovidem počátkem ledna tohoto roku. Přímo na kovid zemřelo
5 klientů. Naštěstí jsme tím prošli postupně, takže s vypětím všech sil jsme nepotřebovali pomoc hasičů či vojáků. Nicméně
to byla celkově velice psychicky vypjatá
doba, kdy u personálu, kterého bylo málo,
byla znát tíha očekávání toho nejhoršího,
především u klientů. Jediný povzdech zní
do současné doby: „Kdy už tomu všemu
bude konec!“ Proto jsme v tuto chvíli naočkováni a pevně doufáme, že tímto již
procházet nebudeme muset. Opravdu
musím všechny pracovníky, celý tým, moc
pochválit a vyzdvihnout jejich odolnost,
soudržnost a schopnost přinášet oběti.

2

Ztráty na životech. Úmrtí člověka,
kterého znáte, máte s ním vztah,
mnohé o něm víte. Veliká nouze o lidské zdroje, jeli jsme na dřeň. Ještě dlouho po tom byla znát veliká únava. Strach
a hrůza, věčné otázky, nejistota, psychická
zátěž, později i fyzické vyčerpání (jak u zaměstnanců, tak u klientů).

3

Opět chci smeknout před všemi pracovníky, ať v přímé péči, nebo v technickém úseku. Dále všem dárcům, dobrovolníkům a lidem, kteří jsou nastaveni
na pomoc. Osobně, když jsem cokoliv řešil
s úředníky na městě, kraji či hygieně, vždy
jsme se domluvili a vyšli jsme si vstříc. A přeci jenom i finanční ocenění je velice milé!

Vzhledem k tomu, že nás druhá dávka vakcíny teprve čeká, návštěvy
u nás probíhají nadále v omezeném režimu. Probíhají mimo hlavní budovu, návštěvy se prokazují negativním testem,
potvrzením o prodělání nemoci nebo potvrzením o prodělaném očkování a po celou dobu návštěvy musí mít nasazen respirátor. Klientům jsme vycházky až do druhé
dávky vakcíny nedoporučili. Agenda spojená s návštěvami je oproti normálnímu
stavu náročnější, ale je samozřejmě i v našem zájmu, aby klienti s rodinami a blízkými udržovali vzájemné kontakty.

4

5

5

Představit si to neumím, protože ta
izolace je pro klienty i personál velmi psychicky náročná a my pevně věříme,
že probíhající očkování je cesta, jak z této
situace ven. Těšíme se, až se situace zase
vrátí k normálu, i když „normál“ bude nejspíš úplně jiný, než na který jsme byli doposud zvyklí.
Ing. Markéta Sosnová, ředitelka

Vycházky již neřeším, bez nouzového
stavu není moc možností, jak toto regulovat. Návštěvy stále časově omezujeme,
ale již to nebude mít dlouhého trvání a pomalu se vrátíme do dob předkovidových.
Administrativa nějaká je, ale moc ji nehrotíme. Přeci jenom jsme již proočkovaní, a dokonce jsme koronavirus prodělali.
Neumím! Ani nechci! Vše je v rukou
Božích a člověk by měl přehodit výhybku. To podstatné není majetek, ale
vztahy! Také nevíme, nikdo z nás, na jak
dlouho tady máme „přechodné bydliště“.
A poslední důležitá věc. Bez pramene živé
vody dlouho nevydržím! Nechť tento pramen nalézáme u Stvořitele!
Mgr. Jan Výborný, ředitel

Redakčně kráceno. Plné znění najdete na www.rezidencnipece.cz.

Usnadňujeme péči
o Vaše blízké

NO ANO, čas běží, vážení...
Čas je vynikající, bezkonkurenční vytrvalec. Běží bez únavy, odpočinku a s přibývajícími lety stále rychlejším tempem.
Absolventské srazy spolužáků ze střední školy mám rád.
Kdysi se vytvořila parta, žije vlastním životem a s nastupující
životní zralostí jsme si mnohdy blíže než tenkrát, za studií.
A s tou zralostí se postupně mění i témata diskusí mezi námi.
Zprvu šlo hlavně o čerstvé vzpomínky nezkalené časem, zakládání rodin, zaměstnání, veselé příhody, byla větší legrace.
Srazy absolventů seniorů, kam jsme se postupně, rádi
či neradi, zařadili, jsou trochu jiné. Vzpomínky, legrace, to se
nemění, ale vše je určitým způsobem poznamenáno naším
„vytrvalcem“. Zestárli nám rodiče, většina z nás řeší, jak se
v této situaci zachovat. I toto jsou pravidelná témata při našich setkáních. Víme, že existuje pomoc institucializovaná
v podobě různých typů domovů pro seniory. Máme povědomost o tom, že nezbytnou pomoc poskytuje systém domácí
péče. Ale kvalita života se zlepšuje, dožíváme se v průměru
stále vyššího věku a najednou je nás, seniorů, stále více.
A z těch, kteří ještě nedávno pomoc poskytovali či poskytují
se pomalu ale jistě stávají sami jejími adresáty. A stále častěji
uvažujeme i o závěru života v kruhu rodiny, nejraději doma.
Ať se to týká našich rodičů či pomalu ale jistě i nás samotných. Ale jak na to? Máme málo času, nejsme vyškoleni,
nemáme k dispozici potřebné vybavení pro zajištění péče.
V oboru zdravotnictví a poskytování zdravotní a sociální
péče se pohybuji více než třicet let. Znám prostředí, potřeby
lidí, požadavky na zdravotní a ošetřovatelskou péči a také
se účastním zmíněných srazů, kde je téma čím dál častěji
zmiňováno. A pak mi prolétne hlavou NO ANO, něco pro
to musíme udělat. Vymyslet optimální a fungující řešení na
linii adresát péče, její poskytovatel a někdo další, kdo k tomu
všemu vytvoří předpoklady.

NOANO
Kettnerova 1940, 155 00 Praha 5, Tel.: 734 62 62 62

Na světě je nápad, myšlenka, idea, pojďme ji uvést do života! A toto je naším dlouhodobým cílem. Náš projekt NOANO
zahrnuje několik větví. Pronajmeme základní zdravotnické
prostředky pro poskytování péče v domácím prostředí. Jedná se např. o polohovací lůžka s příslušenstvím v podobě
servírovacích či nočních stolků. Pronajmeme či prodáme
vhodnou zdravotní matraci včetně celého antidekubitního
systému, působícího preventivně proti vzniku proleženin. Dle
konkrétní situace pacienta poskytneme širokou škálu dalších produktů pro jeho přesun a zajištění hygieny. Dodáme
nejrůznější typy a proﬁly rehabilitačních pomůcek, a to i pro
bazální stimulaci. Zkrátka vše, co umožní v dané životní situaci pomoci našim blízkým doma, v rodině a ulehčit situaci
těm, kteří péči potřebují či naopak poskytují. Jsme přesvědčeni, že právě touto cestou se bude otázka péče o bližního
vyvíjet v budoucnosti. Jsme rádi, že „jsme u toho“.
Naše nabídka zastřešená jménem NOANO se neustále
rozšiřuje. Zahájili jsme provoz půjčovny zdravotnických
prostředků, postupně přidáváme nové regiony, které
obsluhujeme. Přibývají další produkty, které vám pomohou
zajistit péči a připravujeme start dalších souvisejících služeb.
Např. pořádání kurzů pro laickou veřejnost, jak péči správně
poskytovat. Aktuální informace o nabídce NOANO naleznete
na stránkách www.noano.eu.

JUDr. Vladimír Š
Šoral, jednatel

www.noano.eu
info@noano.eu
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MYSLÍME

NA ZADNÍ KOLEČKA?
Většina lidí se zabývá jen tím, co je čeká dnes, zítra, pozítří, na víkend. Někteří si už
možná zařizují letošní dovolenou. Ti zkušenější a prozíravější vědí, že zajistit si pobyt na lukrativní chalupě je rozumnější třebas v ročním, někdy třebas i dvouletém
předstihu. Zatím jsem se ale nepotkal s člověkem před padesátkou, který by se
vážně zamýšlel nad tím, kde a jak bude žít za třicet čtyřicet let, tedy v době, kdy se
už nejspíš nebude schopen o sebe postarat sám.

Stáří s sebou přináší postupnou ztrátu soběstačnosti. Člověk na to ale raději moc
myslet nechce. Stárne ale i celá společnost.
S růstem indexu závislosti (poměr počtu
seniorů k počtu ekonomicky aktivních) se
za jinak stejných okolností obecně snižuje
schopnost rodiny, tedy především dospělých dětí, podílet se na péči o stárnoucí
rodiče. Pokud jim to ovšem jejich ekonomická a sociální situace vůbec dovolí. A samozřejmě pokud sami chtějí. Vždyť víme,
že rodinné svazky se rozvolňují a tradiční
pocit odpovědnosti dětí za dobrý život jejich rodičů se vytrácí.
Stárneme všichni. A u mnohých z nás se
dostavuje efekt vytěsňování. Vědomě
nebo podvědomě potlačujeme myšlenky na něco nepříjemného, na něco, co
je spojeno s nepříjemnými pocity. Tedy
i to, co nás čeká ke konci našeho života,
včetně projevů stáří a nemocí. Když si ale
zalistujete ve studii „Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku“, dospějete k závěru, že stejný efekt vytěsňování
problému, který nás čeká se stárnutím
celé společnosti, zachvátil i naše veřejné
služby. Zdravotní i sociální.
Studie byla sepsána s cílem navrhnout
cesty řešení problémů sociálně-zdravotních služeb a jak nastavit udržitelný systém dlouhodobé péče. Vydala ji Asociace
poskytovatelů sociálních služeb a konstatuje se v ní, že všechny dosavadní pokusy
z posledních dvaceti let tyto problémy
řešit zůstaly bez konkrétního výsledku.
Přitom Evropský pilíř sociálních práv
stanoví, že každý má právo na cenově
dostupné a kvalitní služby dlouhodobé
péče. Česká republika se sice k naplňování těchto práv zavázala, nicméně nepoměr mezi potřebami dlouhodobé péče
a nedostatečnými kapacitami a kvalitou
jejich uspokojování přetrvává. Dosavad-

ní pokusy o reformu stávající podoby
dlouhodobé péče byly neúspěšné. Bez
systémového řešení tohoto nepoměru,
opřeného o legislativní a finanční úpravy
jejich poskytování, bude především v důsledku stárnutí české populace rozsah
neuspokojených potřeb dále dramaticky
narůstat.
Jeden ze spoluautorů studie pan doktor
Zdeněk Kalvach to vidí takto: „Zdravotní
postižení se ztrátou soběstačnosti (např.
po mozkové mrtvici či při Alzheimerově
nemoci) přináší každoročně dalším desetitisícům pacientů a jejich rodinám závažné
problémy. Když hledají pomoc, narážejí
na malou informovanost, špatnou dostupnost, nízkou kapacitu, někdy i kvalitu potřebných služeb a na jejich roztříštěnost.
Nemají kde získat ucelenou radu, jaké podpůrné možnosti vlastně existují. Nikomu
navíc nepřísluší koordinace služeb a postupu u konkrétního člověka, ani kvalifikované posouzení, co vlastně potřebuje, co mu
prospěje. Kritická je bariéra mezi zdravotní
péčí a sociálními službami. Lidé v nouzi tak
volí nahodile, účinné možnosti zůstávají
nevyužity, pomoc přichází pozdě: zbytečně
mnoho strádání i neúčelnosti výdajů. Dosud chybí srozumitelný obecně dostupný
systém kvalitní zdravotně-sociální dlouhodobé péče!“
A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký k tomu dodává:
„Protože byly pokusy z posledních 20 let neúspěšné, přicházíme s analýzou těchto neúspěchů a zároveň představujeme vlastní
vizi možných změn. Je to současně nabídka
a pomoc pro příští vládu naší země“.

nách, které jsou navrhovány pro ně, se
dočteme toto:
• Domovy pro seniory a domovy se
zvláštním režimem budou sloučeny
do jedné pobytové služby (domov
ošetřovatelské/ sociální péče).
• Pobytové sociální služby je nutné přesně vymezit, tj. jako lůžka sociální péče
s komplementární složkou zdravotní,
resp. ošetřovatelské péče.
• Část kapacit pobytových sociálních
služeb se může transformovat na lůžka
dlouhodobé péče (lůžkové zdravotnické zařízení), tj. budou pak existovat dva
modely pobytových služeb dlouhodobé péče.
Dlouhodobá péče je oblastí služeb, která kromě kapacit (dostupnosti) vyžaduje i určitou nezbytnou míru koordinace,
institucionální provázanosti a také toho,
aby byla srozumitelná jak mezioborově,
tak i laicky. Tak tomu však dnes není. Chybí obecná zdravotně-sociální gramotnost.
A její součástí se musí stát i povědomí veřejnosti o organizaci zdravotně-sociálních
služeb. Je nutné, aby všem, kteří se dlouhodobou péčí zabývají, ať už samotným
poskytovatelům, politikům, úředníkům,
příbuzným stávajících klientů i potenciálním budoucím klientům samotným (a to
jsme vlastně my všichni) konečně došlo,
že kromě zdravotních služeb a sociálních
služeb musí být rozvinut také společensky
stále závažnější a svou povahou specifický
„3. pilíř“ služeb dlouhodobé péče.
Souhlasíte? Pokud ano, nenastal čas přejít
od slov k činům?
MARTIN POTŮČEK

Studie staví na konkrétním vymezení
problémů, na něž ale vždy navazují návrhy na jejich řešení. A hodně se týká
i pobytových sociálních služeb. Ve změ-

S textem celé studie se můžete seznámit
na https://www.apsscr.cz/files/files/A4_
STUDIE%20LCT%202021_FINAL.pdf
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JE OPRAVDU

NEJJEDNODUŠŠÍ
DÁT NĚKOHO
DO ÚSTAVU?

Po přečtení dvou článků, které na mě vykoukly na síti úplnou náhodou, jsem tak nějak
nevěřila vlastním očím. Prvním byl rozhovor s Milanem Šveřepou Domovy důchodců jsou
špatnou cestou. Druhým Promořené domovy důchodců jako memento.

M

ilan Šveřepa žije a pracuje
v Bruselu, řídí zde celoevropskou organizaci Inclusion
Europe a dlouhodobě kritizuje model
velkých zařízení poskytujících sociální
služby. Z vlastní zkušenosti vím, že při
vysokém počtu klientů, např. 90, není
možné plně postihnout a zajistit takový
individuální přístup, který jsme schopni
poskytovat při počtu 20 klientů. S čím
ale nemohu absolutně souhlasit, je názor pana Šveřepy, který tvrdí ve zmiňovaném článku, jak „je koneckonců nejjednodušší dát někoho do ústavu. Ústavy
tu prostě jsou, tak tam ty lidi šoupneme,
nezpůsobuje nám to žádné organizační
trable. Těžší by bylo řešit, co vybudovat
jiného.“ 1
Nevím, jaké zkušenosti má pan Šveřepa
s poskytováním sociálních služeb, poradenstvím a prací s klienty a jejich rodinami. Troufnu si, díky svým zkušenostem,
oponovat. Od roku 2002, kdy jsem začala pracovat s cílovou skupinou seniorů,
jsem se setkala s různými přístupy rodin,
které umisťovaly své blízké do pobytové
sociální služby. Někteří svým rodičům
řekli pravdu, kam jdou, někteří lhali
a tvrdili mamince, že jde do lázní a za
3 týdny půjde domů. Nechme stranou
motivy, proč tomu tak bylo. Ale málokdo
své blízké do pobytové služby umisťuje nebo chcete-li „šoupne do ústavu“ – jen
tak. Až na výjimky jsou děti a blízcí našich klientů hnáni pocitem viny za to, že
péči nezvládli nebo co tomu řekne okolí.
Další, co mě v článku doslova urazilo, je
názor o „nízké pravděpodobnosti, že se
klientům dostane odpovídající lékařské
péče.“ Každé zařízení, ve kterém jsem

pracovala, mělo svého praktického lékaře, který klientům poskytoval pravidelnou péči. Nebo bylo klientům umožněno ponechat si svého praktického
lékaře.
Problém je někde zcela jinde. Je velmi
obtížné a někdy zcela nemožné sehnat
praktického lékaře, který je ochoten poskytovat péči v pobytových sociálních
službách fyzicky. Když jsme pro klienty
našeho domova sháněli praktického
lékaře, byl to nadlidský výkon. Potýkali
jsme se s faktem, že praktických lékařů
je nedostatek a stávající lékaři jsou pacienty zahlceni.
Zajímalo by mě, zda pan Šveřepa a jemu
podobní odborníci pečovali v domácím
prostředí o blízkého trpícího středně
těžkým nebo těžkým stadiem demence, nevyléčitelným onemocněním, ať
onkologickým nebo jiným. Názor, kdy je
třeba „zajistit menší služby, odpovídající
bydlení, osobní asistenci, podporu samostatného bydlení a zároveň pomáhat těm
rodinám, které mají v péči své blízké. Tak,
aby zde byly i denní stacionáře, odlehčovací služby… A jde jen o to, aby ti lidé, kteří
ještě dnes v ústavech nejsou, do nich jít ani
nemuseli“, je hezkou myšlenkou.
Dva příběhy za všechny… Máme v našem domově se zvláštním režimem
klientku se středně těžkým stadiem demence, které jsme předtím dva roky poskytovali osobní asistenci doma, spolu
s pečovatelskou službou a rodinou. Rodina se dostala do stavu fyzického a psychického vyčerpání a přistoupila k umístění klientky do pobytové služby. Tento
případ není jediný. Díváte se na plačícího syna, nešťastnou snachu, kteří nezna-

jí nic jiného než péči
o maminku.
Přijímali jsme klienta
s těžkou demencí do domova se zvláštním režimem. Rodina znala tři roky pouze cestu do práce, k tatínkovi a koordinaci tří sourozenců, aby pokryli spolu
s pečovatelskou službou 24 hodin péče.
Tyto rodiny neznaly, co to je klidná dovolená, návštěva kina či divadla tři roky.
Ano, domácí péče je správná a krásná
cesta. Ale… Také „ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) říká,
že na deinstitucionalizaci je připravena
i Strategie přípravy na stárnutí společnosti.“ 2
Pan Marian Jurečka „za prospěšné by považoval, kdyby se po republice budovala
například menší zařízení hospicového
typu, která mohou přebrat péči, když už to
rodina nezvládá.“
Náš „Nový domov“ není hospicovým
typem. Je malým, rodinným domovem.
Můžete nás v tuto chvíli navštívit virtuálně na https://www.domovkarlov.cz.
Ale velice ráda vás, paní ministryně
a pane Šveřepo, přivítám osobně v našem domově. Ráda bych se vás zeptala,
kde jsou ony vaše priority deinstitucionalizace, proč není rovný přístup k zařazení do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb a k dotacím pro všechny
poskytovatele, kteří prošli nesnadným
procesem registrace, splnili vše, co jim
zákon ukládá a snaží se o jiný směr při
poskytování sociálních služeb?
Bc. LENKA HASNEDLOVÁ
Novum Domicilium z.ú.
www.domovkarlov.cz

1 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domovy-duchodcu-jsou-spatnou-cestou-rika-odpurce-ustavni-pece-103347
2 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/promorene-domovy-duchodcu-jako-memento-skonci-ustavni-pece-103299

Aktivní odkazy najdete na www.rezidencnipece.cz v příslušné rubrice.
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OTEVŘENOU MYSL
A ŠIKOVNÉ RUCE
O ORTOPEDICKÉ PROTE TICE
S MUDr. PE TREM KRAWCZYKEM

Ortoped – protetik MUDr. Petr Krawczyk, patří ve svém oboru k uznávaným odborníkům. Kromě toho, že je vedoucím lékařem nestátního zdravotnického zařízení
PROTEOR CZ s. r. o., externě přednáší předmět ortopedická protetika fyzioterapeutům a ergoterapeutům Lékařské fakulty Ostravské univerzity a na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně zaštiťuje výuku oboru ortopedicko-protetický technik na Střední odborné škole AHOL v Ostravě a kromě toho již více než dvacet let
působí jako odborný lékař v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením. Ve své
odborné praxi se z hlediska ortopedické protetiky zabývá vrozenými a získanými deformitami, stavy
po traumatech a také širokou škálou neurologických postižení, zejména následky dětské mozkové obrny, spinální muskulární atrofie. Velkou skupinu tvoří pacienti se syndromem diabetické nohy. Je předsedou Ortopedicko-protetické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a členem Komise pro
kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotních prostředků na ministerstvu zdravotnictví. A protože má
svou profesí blízko i k předmětu zájmů naší redakce, požádali jsme jej o rozhovor.
Pane doktore, odborníci na celostní medicínu často zdůrazňují, že počátek každého onemocnění tkví především v naší
hlavě, tedy v naší mysli. Může to platit
také o ortopedických onemocněních?
Z mého pohledu je třeba se na člověka dívat vždy jako na celek, kde hodnotím nejen
subjektivní potíže pacienta. Vyšetřuji sice
danou oblast jeho problémů, ale vždy se
na něj musím dívat z celkového pohledu,
protože ne vždy bývá příčinou potíží jen
bolestivá část těla. Původ může být někde
úplně jinde. Proto se musíme dívat na pacienta z mnoha hledisek, přičemž psychika
člověka a jeho mysl hrají velkou roli, neboť
vnímání a prožívání bolesti je mnohdy
ovlivněno právě našimi emocemi.
Například?
Pacienta bolí třeba kotník (oblast přednoží), „chodí po doktorech“ řadu měsíců
a mnohdy je bohužel vyšetřen jenom
od kotníku dolů. Na rentgenu není žádný
nález, ale samotná bolest souvisí s přetížením vazů chodidla z důvodu funkčně
delší dolní končetiny, přičemž k jejímu
prodloužení došlo z důvodu funkční blokády skloubení mezi křížovou kostí a pánví
po pádu před mnoha měsíci, na který už
pacient zapomněl. Mnohdy může vyvolat

potíže dlouhodobý stres, úzkost pacienta,
kdy tento stav sám o sobě vede k nastartování určité kaskády chemických procesů,
jež mohou způsobit asymetrické nastavení
svalového napětí, změny postury, tj. nastavení tělních segmentů vůči sobě navzájem
s tím, že dojde k přetížení v určitých pohybových řetězcích. A tady jsme také u toho,
co souvisí s naší myslí…
Většina z nás si uvědomuje, jak důležitý
je pro naše tělo pravidelný pohyb, aby se
tělesná schránka uchovala pokud možno co nejdéle zdravá a pohybu schopná.
Platí to v každém věku? Měli bychom
znát své limity?
Měli. Pohyb je lék. Je lékem na všechny
možné neduhy. Samozřejmě, že již od nejútlejšího dětství je důležité, jak se pohybujeme, abychom měli správné pohybové
stereotypy. Můžeme pozorovat, že pokud
je dítě předčasně stavěno do různých
podpůrných pomůcek, jako jsou chodítka,
ohrádky apod., naruší se jeho přirozený
vývoj vertikalizace od plazení přes lezení
po čtyřech až po vzpřímený stoj. Tímto
„přeskočením“ přirozeného vývoje dochází k tomu, že není dostatečně vyvinutá
funkce svalových skupin podél páteře, což
může mít vliv na některé potíže v dospě-

losti. Neříkám, že ohrádky jsou špatné, ale
vše musí mít svůj čas. Současná doba nepřeje správným pohybovým stereotypům,
protože máme sníženou aktivitu. Máme
jednostranný pohyb, mnohdy se opakující, který vede k přetížení určité části pohybového aparátu. V každém případě je však
pohyb zdravý. U starší generace je například pravidelná chůze – nejlépe po rovině
– vhodná jako prevence osteoporózy, protože je prokázáno, že zátěž skeletu, například při ujití 4 km nebo hodinová procházka, má příznivý vliv na metabolismus kostí
a prevenci osteoporózy. Stejně tak pohyb
bez zátěže – například jízda na kole nebo
rotopedu – příznivě ovlivňuje metabolismus synoviální tkáně v kloubu a napomáhá posílení svalového korzetu kolenního
a kyčelního kloubu a zvyšuje tím i jejich
stabilitu. Své limity bychom samozřejmě
měli znát především v tom, abychom nepřetěžovali pohybový systém a měli bychom také umět naslouchat svému tělu.
Někteří lékaři tvrdí, že neexistuje zdravý
člověk, jen nedostatečně vyšetřený pacient. Souhlasíte s tím?
Pomineme-li, že je člověk „úplně zdravý“,
pak už samotný tento pojem je relativní.
Když se projdu po ulici, vzhledem ke své
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profesní deformaci uvidím na mnoha lidech řadu asymetrií. Kdybych těmto lidem
udělal rentgen nebo magnetickou rezonanci, jistě by se u nich dal popsat nějaký
patologický nález. To však ještě neznamená, že je nemocen, neboť on sám se cítí být
zdráv. Jen o své asymetrii neví a ani netuší,
že nějaký segment svého těla trvale přetěžuje. Potíže většinou nastanou až tehdy,
když dotyčný člověk něco náhle změní.
Třeba svou aktivitu, když se bez přípravy
rozhodne sportovat, přičemž pro to nemá
vlohy ani tělesnou konstituci. Stejně tak
může potíž vyvolat změna obuvi, což vidíme v letních měsících, kdy často přicházejí pacienti s bolestí pat, která se většinou
akcentuje při nošení obuvi s nižší podešví,
v sandálech. V tomto případě se jedná
o náhlé protažení měkkých tkání v oblasti
plosky nohy, které se na patě upínají a dojde k jejich zánětlivé iritaci. Měli bychom
tedy umět vnímat své tělo a naučit se pozorovat změny, jež nás začínají nějak limitovat a zavčasu to začít řešit.
V procesu stárnutí dospějí i jinak
relativně zdraví lidé do bodu, kdy je
začínají bolet klouby a záda, hůře se
pohybují a jsou stále víc závislí na lécích utišujících bolest. Jakých signálů
bychom si měli všímat a čeho se vyvarovat, chceme-li se vyhnout závažnějším
problémům?
Nejzávažnější signály mohou být v náhlém snižování hmotnosti, dlouhodobé
potíže s trávením, dušnost, bolesti lýtek
při chůzi, kdy je nutno chůzi zastavit a odpočinout si, snížení citlivosti chodidel…
Mnoho zkušených lékařů a našich učitelů
hovoří o tom, že nejdůležitější je rozhovor
s pacientem a správně odebraná anamnéza, tzn. toho, na co si pacient vzpomíná. Ta
by měla být doplňkem pečlivého klinického vyšetření, jež by mělo být provedeno
celostně a zahrnovat vždy
vyšetření pacienta od hlavy
k patě. Je na lékaři, aby se
uměl ptát. Při hodnocení stavu pacienta musíme mít také
na paměti i dlouhodobě působící stresory, kterým on sám
nepřikládá velkou důležitost.
Může se jednat o problémy
v rodině, stres v zaměstnání
nebo dlouho neřešené problémy, které pacient tlačí před
sebou. Při dlouhotrvajícím
stresu může docházet k postižení nejen pohybového
aparátu, ale také k postižení
kardiovaskulárního systému,

jenž vede k rozvoji vysokého krevního tlaku a dalším potížím.
Kdy tedy přichází ten správný čas navštívit lékaře – ortopeda a poradit se s ním?
Především tehdy, když náhle dojde k otoku kloubu, jeho zarudnutí, kdy je teplejší,
při bolestivosti… Dále pak při déle trvajících bolestech, které se zhoršují po zátěži
nebo při výskytu tzv. startovacích bolestí,
objevujících se při počátcích chůze po období klidu a jsou lokalizované v oblasti
kolenního kloubu nebo kyčle, což může
znamenat vznik artrózy. K návštěvě ortopeda může pacienta přivést také tvorba
deformit na chodidlech, jež můžeme řešit
ortopedickými vložkami nebo operačně.
Pečujete také o jednu velmi specifickou skupinu pacientů, a to o mentálně
a tělesně postižené klienty. Často jde
o pacienty se ztíženou komunikací
anebo naprostou neschopností jakékoliv
komunikace. V čem je tato práce pro vás
zajímavá?
Je to především pokora k životu, který
může mít různé podoby. Ve Čtyřlístku se
setkávám s širokou škálou dětských i dospělých pacientů, vyžadujících pravidelné
sledování, aplikaci ortopedicko-protetických pomůcek tak, abychom především
zabránili zhoršení deformit. V pozdějším
věku by totiž mohly tyto deformity ovlivňovat mobilitu nebo snížení možnosti poskytovat adekvátní ošetřovatelskou péči,
například při deformitách v oblasti kyčelních kloubů a páteře, kdy je pro ošetřující
personál mnohdy velmi obtížné takového
klienta byť jenom přebalit, neboť deformity to znemožňují. U mnohých dětí nebo
i dospělých, přestože nemluví, můžeme
pozorovat velmi čilou nonverbální komunikaci jako reakci na podněty a hovor s vyšetřujícím. Často mě napadá, že jsou tito

lidé uvězněni se svou myslí ve svém vlastním těle. I z toho důvodu je důležitá jejich
pravidelná rehabilitační péče a komunikace s nimi.
Co limituje vás samotného?
Především je to čas. Jsem nastaven tak, že
se snažím věnovat pacientům maximum
svého času. Na druhou stranu jsem lékař-ortoped-protetik a základním principem
léčby je aplikace ortopedicko-protetických pomůcek. Vzhledem k faktu, že každou takovou pomůcku musí v současné
době schválit revizní lékař, je tato péče
zatížena velkou administrativou. Do jisté
míry chápu zdravotní pojišťovny, že musí
dohlížet na racionální využití finančních
prostředků, ale pro lékaře je to výrazně
omezující faktor a určitě nejsem v této republice sám, komu současný stav nevyhovuje. Věřím, že do budoucnosti se podaří
nastavit celý systém tak, aby se administrativní zátěž snížila.
Externě vyučujete na dvou univerzitách
i na střední odborné škole. Je v současnosti o obor ortopedické protetiky mezi
mladými lidmi zájem?
Jsem velmi rád, že se mladí lidé o tento
obor zajímají. Obor ortopedická protetika vyučuji pro různé skupiny studentů.
Na střední odborné škole AHOL je vyučován střední obor s maturitou ortopedicko-protetický technik, na ostravské
i olomoucké univerzitě vyučuji tento
obor budoucí fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Jako externí lektor působím také
na Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze, kde se podílím na výuce lékařů rámci jejich přípravy
k atestaci v oboru ortopedická protetika
nebo certifikovaných podiatrických kurzů.
Je znát, že mnozí posluchači mají o tento
obor zájem a vidí jeho přínos především
v mezioborové péči, protože ortopedická protetika je
medicínsko-technický obor,
jenž pomáhá pacientům napříč mnoha lékařskými obory.
V současné době s rozvojem
počítačových
technologií,
skenování, 3 D tisku, využívání
prostředků umělé inteligence,
je ortopedická protetika dynamicky se rozvíjejícím oborem,
který bude vždy vyžadovat
vzdělané lidi s otevřenou myslí
a šikovnýma rukama.
BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: autorka
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SENI CUP – TRADIČNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – SE TENTO ROK MUSÍ ZMĚNIT.
Všichni jsme se těšili, že po více než roce plného nasazení v boji proti nemoci Covid-19 se budeme moci utkat v jiném, daleko
pozitivnějším utkání – v malé kopané mezi týmy reprezentujícími zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené, v tradičním
fotbalovém turnaji Seni Cup. Bohužel, ani letos to není možné a tak si organizátoři – společnost TZMO Czech Republic – pro vás
připravili SENI CUP ONLINE VÝZVU 2021 s podtitulem SKÓRUJ NA DÁLKU.
V čem budete soutěžit:
Na výběr máme hned 3 možnosti, jak se zapojit a ukázat, že naše nejen fotbalové srdce tluče i v době, která není sportu zrovna
moc nakloněna.
1. Fotbalové dovednosti – natočte
krátkou ukázku tréninku fotbalových
dovedností – ať už dáte slalom s míčem,
přihrávky se spoluhráči, penaltový rozstřel nebo dokonalé zpracovávání míče
ve všech situacích, nebojte se s námi
o to podělit.

2. Vlastní chorea – kde by byl fotbal
bez pořádných fanoušků a fanynek. Dokonale nacvičená vlastní chorea na podporu vašeho týmu dokáže vyburcovat
hráče k neuvěřitelným výkonům. A co
na tom, jestli vaše družstvo zrovna vede
tabulku ligy.

3. Nazpívání fotbalové hymny – kdo by
neznal „Zelená je tráva, fotbal to je hra“.
Anebo jinou píseň s fotbalovou tematikou. Nacvičte a pošlete nám záznam,
ať každý vidí, že i ten kdo nehraje, žije
fotbalem a sport mu dělá takovou radost,
že se mu chce zpívat.

A proč se vlastně zapojit do SENI CUP ONLINE VÝZVY 2021?
Protože pravé sportovní srdce nemusí jen soutěžit, to trénuje, i když mu nejsou podmínky nakloněny, to má radost z každé
možnosti ukázat, že něco umí, to se o radost dělí s ostatními a přijme každou výzvu, kterou mu do cesty osud klade. Tak ukažte to
správné srdce, které stvořilo SENI CUP – turnaj pro srdcaře. Připojte se k facebooku Seni Cup a sdílejte s námi a ostatními
SENI CUP ONLINE VÝZVU 2021.

fb.com/senicup.cz

• výzva bude probíhat od června do září 2021
• příspěvky v jednotlivých kategoriích vyhodnotí komise složená z patronů Seni Cupu a zástupců organizátora
• vítězné týmy čekají krásné ceny

Z D O M OVA

Strana 19

INSPIRUJÍCÍ ŘÍŠE VĚCÍ…
Vypadá to jako barevná říše použitých věcí: nádobí, skla, sportovních potřeb, hraček, nábytku,
knih, vinylových gramodesek, CD, DVD, obrazů a dalších funkčních předmětů. Lidé se jich zbavují,
když je nepotřebují, ale mohly by ještě posloužit někomu jinému. Vše se skrývá pod názvem Reuse centrum Ostrava. Zrodilo se loni v září na půdě společnosti OZO Ostrava, v jejímž názvu jsou
obsažena slova: odvoz a zpracování odpadů. Návštěvník tady najde vedle nepřeberného množství
věcí i několik klavírů včetně koncertního křídla vídeňské provenience.
Přestože pandemie onemocnění COVID-19
na čas zastavila úspěšně nakročenou činnost reuse centra, od samého počátku
své existence se centrum těšilo velkému
zájmu veřejnosti. A to jak té její části, jež
nepotřebné věci přináší, tak těch, kteří
sem chodí nakupovat. Ceny jsou atraktivní: vyhlédnuté kousky se dají pořídit
od deseti do dvou set korun, i když jejich
tržní hodnota by někdy mohla být mnohem vyšší. Protihodnotou za vybraný
předmět, jenž si odtud lidé odnesou, je
příspěvek do veřejné sbírky nazvané „Veřejná zeleň v Ostravě.“
Pracovníci reuse centra a mateřské společnosti OZO Ostrava však nezůstali jen

u tohoto nápadu. Věnují se také
osvětové činnosti zaměřené na ekologii, pořádají přednášky, workshopy nebo swapy (tj. výměnné obchody). Prostor pro tyto aktivity se nachází přímo v reuse centru. Do zdejší
dílničky mají otevřené dveře skupinky školních dětí i jiných zájemců,
kteří tady mohou tvořit, upravovat
nejen zakoupené, ale i přinesené věci, brousit, šít, natírat...
Od letošního června se začíná rozbíhat také spolupráce Reuse centra Ostrava a Čtyřlístku – centra pro
osoby se zdravotním postižením Ostrava. Vznikla v podstatě náhodou, když
si klienti a zaměstnanci jednoho
domku, v němž klienti Čtyřlístku od letošního ledna žijí, chtěli na jaře vybudovat na zahradě
vyvýšené záhonky, aby na nich
mohli pěstovat zeleninu a bylinky
pro domácí kuchyni. Dověděli se,
že podobné záhonky lze výhodně
koupit v reuse centru, kde je zhotovují z vysloužilých dřevěných
palet. Vedoucí Reuse centra Ostrava, Mgr. Aleš Staniczek, MBA,
jim však nabídl, že se na výrobě
vyvýšených záhonků mohou podílet i sami v rámci aktivizačních

PROCVIČME SI MOZEK!

činností. V dílně je mohou klienti natírat, ale přijít sem třeba i malovat květináče, pracovat se dřevem nebo upravovat jiné předměty, které si pak odnesou
domů.
Nápad se zalíbil i na dalších pracovištích
Čtyřlístku. Pro klienty je to vítaná změna,
jež může posílit jejich manuální dovednosti, nabídne jim nové prostředí a možnost vlastníma rukama vytvořit něco užitečného. Zahrádky zatím vedou, ale kdo
ví, co nového nebo jakou inspiraci ještě tato spolupráce přinese… Všichni se
na ni těší.
Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ

(skrývačky pro vás i vaše klienty)

Dokážete v následujících větách objevit názvy států?
6. Ten jablečný závin dietě příliš neprospívá, protože je přeslazený jako román
z červené knihovny.
7. Naše úsilí přišlo nazmar, o kolik se vsadíte, že na tomhle poli už nic nevyroste?
8. Je neuvěřitelné, že se po takovém odstrašujícím fiasku bavíte, jako by se nic
nestalo.
9. Stařec kouřil dýmku s velkým potěšením a lékařovo varování ho nechávalo
v klidu.
10. „I ty kujóne, pálí ti to v hlavě náramně,

Skrývačku k vytištění pro práci s klienty najdete na www.rezidencnipece.cz.

a přitom se tváříš, jako bys neuměl do
pěti počítat.“
11. Její účes konzervativní diváky děsil,
proto se časem vrátila k méně nápadné úpravě vlasů.
12. Mistrův nejcennější obraz byl prodán
skoro za půl milionu korun.
13. Putoval po širokých silnicích i lesních
pěšinách, nachodil tisíce kilometrů.
LUBOŠ ČEJKA
Řešení: 1 – Monako, 2 – Haiti, 3 – Itálie, 4 – Peru,
5 – Rusko, 6 – Indie,7 – Maroko, 8 – Kuba, 9 – Řecko,
10 – Nepál, 11 – Česko, 12 – Dánsko, 13 – Chile

1. Policistky Adéla a Simona kontrolovaly
veškeré příchozí, ale hledaného pachatele mezi nimi nezpozorovaly.
2. Ta češtinářská domácí úloha i tiskovému mluvčímu dokázala pořádně zamotat hlavu.
3. Dokázal rozmnožit vložený kapitál i elegantně vyřešit následné problémy.
4. Položil na vyčištěné kanape rumovou
flašku a sháněl se ještě po dalším alkoholu.
5. Zamkl komoru s kosmetickými potřebami a šel si vypůjčit káru na jejich odvoz.

Z D O M OVA

Strana 20

KDY VÁS VAŠI KLIENTI

ROZESMÁLI či DOJALI?
Již déle než rok se pereme s koronavirovou epidemií a stíhají nás hlavně smutné zprávy. Proto bychom rádi přinesli do této těžké doby něco pozitivního (tedy určitě ne pozitivní test na Covid-19).
Práce se seniory nebo zdravotně postiženými je velmi náročná, ale často dochází i k humorným
situacím, či momentům, kdy vás klienti dojmou a potěší. Přinášíme pár prvních příhod a budeme
rádi, když nám napíšete, kdy vás naposledy vaši klienti rozesmáli či dojali?

LENKA, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V pátek jsem přišla ke klientce na pokoj.
Paní Dana (je jí 92 let) seděla v křesílku,
popíjela svou dopolední kávu a listovala si
časopisem. Zkoumavě se na mě podívala,
sundala brýle. Utrhla reklamní vzorek krému ze stránky časopisu, podala mi jej a povídá: „Tak jak na vás sestřičko, koukám, vy to
potřebujete víc než já.“ Podala mi krém do
ruky, nasadila brýle a věnovala se dále čtení.
PEČUJEME O STÁRNOUCÍ RODIČE:
SOUŽITÍ SE ZVÍŘÁTKY
To, že moje mamka vezme z chodby jídlo
pro batole, kde mám skleničky pro roční
dceru uložené, budiž. Že jsem ji načapala,
jak jí kočičí konzervy a dnes si k obědu přinesla kočičí granulky, to už mě nadzvedne.
Tak se ptám: „Co to máš?“ A ona: „No, co by,
mlsku.“ Tak jí říkám, že to jsou kočičí granule, které jsou pro kočky, ne pro lidi. A ona
na to, že je to její věc, co jí. Že si cvičí zuby.
Přitom má jídlo s námi, a ve své lednici taky
něco má, i dobroty jí koupíme. Ach jo...
ANONYMNÍ DOMÁCÍ PEČOVATEL
Maminka s Alzheimerovou chorobou
byla ještě schopná chodit sama na záchod. Ale kontroloval jsem ji. Jednou
si sedla na záchodovou mísu, ale zapomněla si sundat kalhotky. Ptám se jí: Proč
si nesundáš ty kalhotky? Odpověděla:
„Na to už se mne ptalo hodně pánů…“
(maminka byla 50 let šťastně vdaná… asi
vzpomínka na mládí)
HANA, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Když jsme začali s programy o vzpomínkách s předměty z minulosti,
byl o ně velký zájem. Na řadu přišla
i miminka a jak jsme se o ně starali.
Rekvizity byly oblečky, pleny, různé
pomůcky i panenka mimino, nastrojená jako v 60. letech. Nabídla jsem
skupině, že si ji mohou rozbalit a zavzpomínat, co se dětem oblékalo.
Dámy se chichotaly, pošťuchovaly,
styděly se. Jeden nesmělý a mlčenli-

vý pán se pro panenku po chvilce natáhl,
zručně ji svlékl a správně přebalil. Všechny
jen koukaly! Ač to u jejich generace nebylo
zvykem, on pomáhal manželce se čtyřmi
dětmi - a do sedmdesáti nezapomněl.
MARIE, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Stalo se, že jeden klient vozíčkář, sedmdesátník, vymáchal mobil ve vodě. Hned
jsme ho rozložili a sušili, sehnali radu
odborníka, že snad není tak zle, a co dál.
Starý pán ale řekl, že si ho spraví sám. Byl
elektrikář, rozuměl silnoproudu. Kolegyně
mu vrátila mobil rozebraný, ještě se musel
sušit. Pán odkýval, odjel. Za několik hodin
se kolegyně chtěla podívat, zda půjde
mobil oživit. Nikde ho však u klienta neviděla. Pán na vozíku se usmíval, že to bude
v pořádku. Měl ho totiž zastrčený v ponožce u kotníku. Složený. Zvyk z vojny, tam si
schovávali vojáčci peníze. A je tam teplo,
takže se krásně suší. Bohužel mu ta vychytávka nepomohla.
VELIKONOČNÍ PERLIČKA
PRO POBAVENÍ
(na Zelený čtvrtek napsala Adéla)
V soužití našich seniorů se psy vznikají
různé situace. Zejména, pokud sami nikdy
psy neměli. Jednoho ze svých psů (klidného a hlavně už bezzubého) nechávám
s mamkou i bez dozoru. Má ho ráda a on
ji. Já jsem si ho vzala před sedmi lety z útulku (na dožití) a má hrozně rád staré lidi. Asi

Babi a já

s někým starším žil. Někdy u mamky hodně
tvrdě usne. Dneska jsem ho u ní našla pocukrovaného. Nevěděla jsem, co si myslet.
Pak se to vysvětlilo: nespletla si toho mého
pudla s velikonočním beránkem, jen jedla
v posteli jahody s cukrem a pes to schytal.
Teď už ho nekoupu. Musí tak sladkej vydržet do rána…
CO JÁ MŮŽU VĚDĚT...
Z blogu „Ali, přítel nejvěrnější, převážně –
nevážně“
Sedíme si tak v kuchyni, pytlíkuju kosti, které jsme právě slepičkám nadrtily a v duchu
si pochvaluju, jak má dneska babi jasnou
hlavičku a všechno je zalité sluncem...
Babi: „To jsem zvědavá, kam nás zase poženou.“
Já: „A kdo babi?“
Babi: „Ten náš doprovod.“
Já: „Jakej doprovod?“
Babi: „No, naše maminky. Moje a tvoje.“
Já: „Moje máma jsi ty a tvoje maminka umřela před 40 lety.“
Babi: „Fakt? A jak se dostaneme domů?“
Já: „Kam domů?“
Babi: „Já nevím. Se mnou furt někdo šíbuje...“
Já: „Ale nešíbuje.“
Babi: „Všichni mi najednou umřeli. Už nikoho
nemám.“
Já: „Jak, nikoho nemáš?“
Babi: „Dcera mi umřela, tatínek, maminka,
babička s dědečkem...“
Já: „Vždyť dceru máš. To jsem přece já. A taky
vnučku a pravnoučata...“
Babi: „To nejsou moje vnoučata.“
Já: „A čí by byly?“
Babi: „Ty jsem tenkrát našla.“
Já: „Ale prosím tebe. Ty jsi lidový vypravěč viď? To jsou přece moje vnoučátka
a ty jsi jejich prababička.“
Babi: „Co ty můžeš vědět...?“
To je fakt. Co já můžu vědět...
Jsou věci mezi nebem a zemí, na které zkrátka nedosáhnu. Zatím. Ali
a babi však ví své.
https://pubertackapredduchodem.
blogspot.com
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NEČEKANÝ ZÁŽITEK
ANEB JAK SI ZAHRÁT VE FILMU

Začalo to velmi nenápadně a nečekaně. Jednoho únorového dne přišel na adresu ostravského
Čtyřlístku e-mail z Prahy od jedné ze spoluorganizátorek mezinárodního festivalu Mental Power
Prague Film Festival. Několikrát se jej zúčastnili i naši klienti coby (ne)herci filmů ostravské producentky Ivany Martákové. Však máme ještě v dobré paměti filmy Voňavá pochoutka režiséra Pavla
Šimáka nebo Volič, pod nímž se režijně podepsal (dnešní poslanec) Aleš Juchelka… Ty sklízely
festivalové vavříny i našim „filmovým hvězdám“. Tentokrát však šlo o nabídku přímo z produkce
oscarového režiséra Jana Svěráka. V současné době připravuje nový film Betlémské světlo, jenž se
zčásti odehrává i v chráněné dílně. Jan Svěrák pro menší roli jednoho z klientů této dílny, Radka,
potřeboval chlapce ve věku kolem patnácti let, jenž by se podle scénáře dokázal naučit několik
jednoduchých vět. A tak jsme začali hledat v řadách našich klientů, osvědčených (ne)herců…

Z

akrátko přišla z Prahy zpráva,
že náš Daniel Žilinský postoupil
do užšího výběru. S nadšením
jsme zprávu předali hlavně Dankovi.
Také jsme hned naplánovali setkání
a plnění dalšího castingového úkolu:
zvládnout určený text ze scénáře, natočit s Dankem krátké video a znovu poslat
do Prahy. Podařilo se! Teď už jen zbývalo
držet palce.
Za pár dnů jsme už měli důvod jásat:
Danek byl vybrán do role Radka, klienta chráněné truhlářské dílny. Krátce
nato také z Prahy došel filmový scénář,
napsaný podle jedné z povídek Zdeňka
Svěráka. Konečně jsme si mohli přečíst,
o čem film Betlémské světlo bude. Vypráví o spisovateli, jemuž se během psaní začnou plést do reálného života jeho
literární postavy. Jak prozradil režisér
Jan Svěrák, tento film je zároveň i darem
jeho otci Zdeňkovi, který 28. března slavil 85. narozeniny a v Betlémském světle

Daniel jako filmový Radek

si zahraje hlavní roli spisovatele Karla Švejnohy.
Spolu se scénářem nám
také přišlo pro Danka pozvání na kostýmní zkoušku do Prahy. A tak začaly
přípravy na „výlet“ do naší
metropole a první setkání s režisérem, plánované
na středu 17. března.
V kostýmech všichni přítomní (ne)herci, klienti filmové chráněné dílny, če- Danek s režisérem Janem Svěrákem a filmovými kolegy
kali na setkání s režisérem
Janem Svěrákem.
hemžení chaotické, každý věděl, co má
Pan Svěrák pochválil výběr kostýmů dělat a poslední přípravy probíhaly sviža začal s chlapci zkoušet jejich role. Byl to ně a bezproblémově. Následovala rychlá
opravdu zážitek sledovat při práci profe- snídaně v místním cateringu.
sionála. Nesčetněkrát si hoši zopakovali Pan režisér Svěrák už byl připraven, hesvé vstupy a také jim pan režisér prozra- rec Jiří Macháček – filmový mistr z dílny
dil, kdo bude hrát mistra chráněné dílny. také, a mohlo se začít. Než se ozvalo to
Jejich snahu ocenil velkou pochvalou známé: Ticho! Akce! Jedem!, proběha pak už se naši kamarádi rozloučili a za- la zvuková zkouška a zkušební záběry.
mířili do svých domovů – do Žatce, Kro- Celé dopoledne se intenzivně natáčely
měříže, Kralup a my s Dankem do taxíku dva obrazy scénáře. Musím uznat, že násměrem Praha - hlavní nádraží.
ročné to bylo i pro nás, doprovody. Hoši
Koncem března jsme se do Prahy – teď však byli vytrvalí a neúnavně opakovali
už zkušenější – opět vraceli. Tentokrát své dialogy podle přání režiséra.
už na řádné natáčení dvou scén Betlém- A točilo se dál až do pozdních odpoledského světla podle scénáře. Den D byl ních hodin.
naplánován pro „chlapce z dílny“ na 30. A pak už jen sprcha a hotelová postel,
března. Chvíli před sedmou jsme již byli v níž nám ještě hlavou zněla slova jako
vzorně na místě a netrpělivě očekávali, Akce! Betlémské světlo scéna 80 potřetí!
jak bude natáčení probíhat. Okamžitě Dívej se víc doprava! Posuňte ten ponk,
nás přivítala paní produkční s asistenty není v záběru! Samozřejmě, pro Danka
režie a na Danka se „vrhly“ kostymérky to byl úplně nový, mimořádný a nečea maskérka. Z obytného přívěsu, kde kaný zážitek. Teď už se spolu se svýveškeré přípravy probíhaly, již vystou- mi kamarády i personálem, jenž o něj
pil místo Dana filmový Radek – chlapec ve Čtyřlístku pečuje, těší na film Betlémz dílny. A hurá na plac. Při vstupu do díl- ské světlo, který by měl mít premiéru
ny – místa natáčení, jsme nevěřícně zíra- v kinech začátkem příštího roku…
li, kolik lidí se pohybuje kolem. Ačkoliv
na první pohled nám připadalo jejich
Text a foto: VLADIMÍRA KALOČOVÁ
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S KVALITOU

ZN. VÁŽNÝ VZ TAH NENÍ V YLOUČEN
Když se řekne „systém řízení kvality“, mnohým z nás možná poklesnou kolena,
ztěžkne dech, zvýší se tepová frekvence… Jako bychom se chystali zvednout
těžké břemeno. Oním těžkým břemenem je balík představ, který o daném tématu máme. Pustit se do řízení kvality často chápeme jako jho, které od chvíle, kdy si ho dobrovolně vezmeme na záda, budeme vláčet navěky. Kde se tato
představa vzala? Možná za to paradoxně může literatura zaměřená na zavádění
kvality do organizací. Když člověk s nějakou knihou na toto téma přijde do styku,
vystavuje se riziku, že v závalu dat a informací upadne spíše do paralýzy a letargie. Naštěstí se
nestává, že bychom tuto knihu někdy přečetli celou.
Tento článek je určen především pro ty z vás, kteří jste se k zavádění systému řízení kvality
ještě neodhodlali. Chci se pokusit tento nános představ, informací a dat očesat do takové míry,
abychom se do pěstování kvality pustili s chutí, s lehkostí a ideálně právě teď. Naším heslem
budiž „s minimem úsilí, maximum efektu“.

V srdci veškeré lidské aktivity vždy najdeme nějaké PROČ. Důvodů, proč se
pustit do kvality, je pěkná řádka a my
se u nich nijak dlouho nezastavíme. Jen
můžeme, když jsme právě v té době covidové (nebo chcete-li více optimisticky
„postcovidové“), poukázat na očividný
rozdíl od fungování organizací s a bez
zavedeného systému managementu
kvality. Organizace se zavedeným systémem rozhodně propluly rozbouřené
a nevyzpytatelné vody krize s větší elegancí a s menšími škodami. „Co si v době
míru a pohody nastavíš, v krizi jako když
najdeš“ – cožpak se to takhle nějak neříká?
Pro mě osobně hlavní a nejvýznamnější
PROČ je vyjádřeno v sebezpytující otázce: Copak nechceme vědět, jestli svou práci odvádíme dobře nebo přímo excelentně
(tj. zda vyčníváme nad ostatní organizace) a zda se rok od roku zlepšujeme? Kdo
na odpověď na tuto otázku rezignuje,
musí se zákonitě dříve či později ztratit
v (pod)průměrnosti - ovšem ozbrojen falešnými představami o své významnosti
(vždyť z výzkumů víme, že podprůměrní
se mají tendenci přeceňovat a naopak).
Ale, když nad tím tak přemýšlím, být členem hvězdné pěchoty a nevědět o tom
je možná milosrdnějším osudem.
Proto přijměte pozvání na rychlé rendez-vous s kvalitou a třeba se nám z toho
nakonec vyklube i vážný vztah.

Uděláme dnes pár krůčků. Když se
osvědčí a přinesou ovoce, můžete se
odvážit o kus dál. Je to nabídka cesty
postupného zlepšování. Žádné velké reformy, revoluce, žádná celoorganizační
megaakce.
Když se začíná s kvalitou, je možné se
vydat dvěma směry. Můžete se buď porozhlédnout už po vyšlapaných cestách
a hledat, zda principy nějakých osvědčených modelů vám nepadnou do oka.
Když přeskočí jiskra, máte se o co opřít
a můžete vyrazit. Druhý směr, který je
v tuto chvíli ten náš, je začít skutečně
od sebe, od tady a teď. Budeme stavět
na zelené louce.
KDY A KDO – VHODNÝ TIMING
A VHODNÉ OBSAZENÍ ROLÍ
Ideální je začít právě teď. Samozřejmě je
šikovné využít třeba právě odstartovaný proces strategického plánování, kdy
jsou lidé vyburcováni k aktivitě a dostávají od vedení jasný signál: vymýšlíme
co dál, tvoříme budoucnost, podílejte se
na tom, věci nebudou jako dřív, buďte
u toho, myslíme to vážně! To však není
podmínkou úspěchu. Hlavní je zkrátka
začít.
Odstartovat tento podnik by mohl klidně ředitel organizace. Časově to není
nikterak náročné. Vedení samozřejmě
může pověřit nějakou vhodnou, pro

danou věc nadanou osobu, která má
nadšení, dokáže inspirovat, organizovat
atd. Jen musí od vedení získat i náležitou
pravomoc, mandát, část své autority.
Máme ústřední osobu a teď už jen dát
dohromady tým zaangažovaných lidí
a udělat pár – konkrétně tři až čtyři –
kroky:
1. URČENÍ ZÁSADNÍCH ASPEKTŮ
KVALITY
Na počátku stojí obligátní otázka: Jak
vnímáme – jak chápeme, co je kvalita?
Jděte od nejobecnějšího popisu až
po vyjádření velmi velmi konkrétní.
V první fázi brainstormujte, dejte vše
na jednu hromadu, vše tam patří. Nezůstávejte jen u jedné perspektivy. Dívejte se na kvalitu očima všech důležitých
zainteresovaných stran. Jak jí vnímají
vaši klienti, jejich rodinní příslušníci, vaši
zaměstnanci, jak zřizovatel, donátoři,
komunita…? Ve fázi klidu po proběhlém bouření mozků je čas na shlukování
podobných myšlenek do skupin, poté
na hlasování o jejich důležitosti a nakonec výběr pro začátek (stále pamětliví
zásady „hlavně se nezahltit“) tří až pěti
pro vaši organizace zásadních aspektů.
V prvním kroku je obsahem našich diskusí téma, koho vlastně chceme o kvalitě
přesvědčit. Zaměřit se můžeme na naše
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silné stránky a ty se snažit ještě zesílit,
dotáhnout je k dokonalosti a poté se
o ně opřít při prezentaci naší organizace jako o naši originalitu a jedinečnost.
Nebo se můžeme naopak zaměříme
na „nejužší místa“ neboli na nejslabší
články řetězu.
Každý z modelů kvality má své TOP-oblasti, na které zaostřuje svou pozornost.
Může to být prostředí, míra naplnění
účelu organizace, hospodaření s finančními prostředky, schopnost plnit očekávaní zainteresovaných stran, odbornost
a lidskost pracovníků, schopnost přizpůsobovat se změnám atd.
2. ODVOZENÍ ZNAKŮ
V tomto kroku hledáme klíčové ukazatele výkonnosti v oblastech, které
jsme v prvním kroku určili jako stěžejní.
Hledáme, jak a čím ozřejmit, zda jsme
v dané oblasti v dobré kondici. Co takového nám pomůže spolehlivě dokázat,
že se v průběhu času posouváme (ať už
dopředu či dozadu)?
Půjčme si pro inspiraci např. čtyři
perspektivy modelu Balanced Scorecard: a) finanční perspektiva (ukazateli výkonnost zde mohou být např.
obrat, efektivita – poměr výstupů
k celkovým nákladům...), b) perspektiva interních procesů (marketing –
úspěšnost poptávek po službě, míra
stížností, doba trvání procesu – čas,
kdy zůstává lůžko neobsazené..),
c) perspektiva učení se a růstu (spokojenost zaměstnanců, fluktuace, náklady
na vzdělávání v porovnání s celkovými
náklady, efektivnost vzdělávání, počet
námětů pro zlepšení, počet inovací...)
a d) zákaznická perspektiva (počet klientů, spokojenost, loajalita – kdo z nich by
službu doporučil svým přátelům...).
Vygenerujte minimálně jeden ukazatel
ve všech vybraných oblastech, kde chcete skutečně růst a zlepšovat se (příp.
udržet si nadstandardní úroveň).
3. URČENÍ POSTUPŮ MĚŘENÍ
(ZDROJŮ DAT)
Představte si, že vývoj v těchto ukazatelích prezentujete například před zřizovatelem a chcete docílit buď nadšeného
ocenění nebo alespoň překvapivého pozvednutí obočí. Jazyk, který v prezentaci
použijete, a tedy formulace těchto ukazatelů by měly být typu: „…tyto opatření ušetřili tolik a tolik…, počet intervencí
bylo…, …rychle jsem zareagovali na...

tím že... a škody, které mohly být takové... jsme redukovali o tolik...“
Abyste mohli takto srozumitelně argumentovat, musíte do svých tabulek
získat pro každý z vašich ukazatelů relevantní data. Jak je budete získávat? Z dotazníků? Statistik? Bude třeba stanovit
nějaký postup výpočtu?
4. DEFINOVÁNÍ CÍLŮ
Explicitní vyjádření toho, o kolik chceme být za rok lepší než dnes, není v této
nejjednodušší podobně odstartování procesu řízení kvality zcela zásadní.
Stačí v průběhu času pouze kontrolovat, zda se posouváme či přešlapujeme
na místě. Nicméně bez definování cílů
pravděpodobně nebudeme mít takový
„tah na branku“ (jak se dnes s oblibou
používá).
Příklad:
Měření vývoje spokojenosti klientů
Jako zásadní při mé práce supervizora
shledávám sledovat spokojenost klienta se svým životem (1. Určení zásadních
aspektů kvality). V duchu individuálního plánování v sociálních službách
se předpokládá, že úspěch naší práce
s klientem vyjadřuje míra naplnění dojednaného kontraktu, tj. jak se nám daří
naplňovat osobní cíle klienta. Já osobně používám jiný způsob, a to sledování vývoje celkové spokojenosti klienta
(se sebou, s životem, se záležitostí, se
kterou se na mně obrací), tj. opírám se
o jeho čistě subjektivní hodnocení (2.
Odvození znaků). Za dobře odvedenou
práci považuji to, když se spokojenost
klienta za dobu naší spolupráce signifikantně zvýší (min. o pět bodů na čtyřicetibodové stupnici). Jako způsob
měření jsem si půjčil metodiku Scotta
Millera (k nalezení např. na webu společnosti Dalet) (3. Určení postupu měření). Cílem do dalšího období by mohlo
být zlepšení minimálně o 10%, kdy
poměr počtu klientů, kteří zaznamenají zlepšení, ku těm, kde k pozitivní
změně nedojde, se doložitelně zvýší
(4. Definování cílů).
Příklad:
Využití potenciálu zaměstnanců
Na počátku může stát uvědomění, že
každý zaměstnanec je studnicí originálních myšlenek a obrovským rezervoárem síly a nadšení (1. Určení zásadních
aspektů kvality). Jestliže zjistíme, že
v této oblasti máme rezervy, nebo je

to naše silná stránka, ale chceme na ní
vědomě stavět, máme za sebou první krok. Když se přikloníme spíše než
k subjektivnímu hodnocení samotných
zaměstnanců k objektivním ukazatelům,
je na řadě hledání, jak tento aspekt kvality uchopit. Z diskuse týmu může vzejít
jako nejvíce vypovídajícím důkazem angažovanosti zaměstnance přijatí zodpovědnosti za nějakou důležitou agendu,
proces nebo projekt (2. Odvození znaků).
Měření může být realizováno výpočtem
procenta zaangažovaných pracovníků (počet zaangažovaných pracovníků
děleno průměrným počtem všech zaměstnanců) nebo složitěji vytvořením
matematického vzorce typu počet zaangažovaných pracovníků vynásobeno
počtem všech jednotlivých agend děleno průměrným počet všech zaměstnanců (3. Určení postupů měření). Cílem
do dalších let by mohlo být zachování
stoupajícího trendu tohoto ukazatele (4.
Definování cílů).
Jak konkrétně na to vedení půjde, aby
vyburcovalo své zaměstnance ke zodpovědnosti a spolurozhodování, to už je
jiná pohádka, neméně důležitá a pravděpodobně mnohem víc napínavá.
Věřím, že pro začátek budování vážného
vztahu s kvalitou toto úvodní nasměrování bohatě stačí. Pro sledování cesty tzv.
„jen houšť“ je možné intenzivně vyškolit
pověřeného pracovníka či celý ustavený tým kvality, kteří mají chuť pustit se
do toho po hlavě. Levnější variantou, zlatou střední, je pozvat si externistu, který
může pomoci s úvodním nasměrováním
a pomůže facilitovat skupinové diskuse.
Když se při nich povede dojít skutečně
ke konsenzu (ne ke kompromisu, při kterém mají ti prohrávající často tendenci
se k výsledku postavit laxně až odbojně),
může to zásadně ulehčit přijetí tohoto
jiného způsobu přemýšlení o kvalitě organizace, kde pracuji, a mé vlastní práce.
Protože se osobě o téma kvality a facilitace zajímám (jsem hodnotitelem Modelu EFQM a členem expertní skupiny
MPSV pro tvorbu Programu dobrovolného rámce kvality) a nabízím týmům prostřednictvím workshopů v tomto směru
podporu, je variantou pustit se do práce
společně.
Nuže držím palce při prvních krocích
k excelenci!
Mgr. JAN KNETL
viavize.cz
knetl@viavize.cz
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Dvůr Karlov je malé rodinné zařízení, které poskytuje tři registrované sociální služby – domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Mimo jiné poskytujeme i paliativní
péči, a tak mohou klienti závěr svého života strávit v našem domově. Snažíme se o to, abychom
klienty udrželi co nejdéle soběstačné, zachovali jim co nejlepší kvalitu života.
Hlavní cílovou skupinou našich klientů
jsou lidé trpící různými stupni a typy demence. Poskytujeme jim komplexní péči,
spočívající v prevenci vzniku dekubitů,
s tím souvisejícím kvalitním hojením ran
a prevencí malnutrice.
Provoz domova jsme zahájili 1. září
2019. První klientkou, která přišla do našeho domova, byla stočtyřletá paní učitelka. Bohužel díky neléčené zlomenině
krčku kyčelního kloubu byla imobilní.
Polohovali jsme, vysazovali do křesla, doplňovali bílkoviny. Přes veškerou
snahu jsme nedokázali postupem času
zabránit vzniku dekubitů. Léčba – jak
všichni víme – je náročná, zdlouhavá,
bolestivá a spočívá ve více postupech.
Polohování, ošetřování dekubitů, výživa, hlavně sledování příjmu bílkovin.
Bojovali jsme, ale celkový zdravotní
stav, věk a zlomenina vedly k neodvratnému konci. Právě díky této situaci
jsem začala pátrat po komplexním řešení prevence dekubitů, hojení ran a prevenci podvýživy.
Také případ další klientky mne v pátrání
motivoval. V říjnu 2019 jsme z nemocnice přijali klientku s rozsáhlým defektem
na lýtku dolní končetiny. Defekt byl povleklý a v rozpisu medikace a ordinace
ani zmínka o tom, co na něj používat. Začínali jsme klasicky, pravidelné sprchování rány, mastný tyl a mast Betadine.
Defekt se nehojil, za velký úspěch jsme
považovali, když se nehoršil.
Naštěstí jsem objevila v našem regionu
možnost komplexního řešení problematiky kvalitního hojení ran a prevenci podvýživy. Na vzdělávací akci, kde Mgr. Marie
Petríková prezentovala výrobky a možnosti spolupráce s B. Braun, jsem našla
řešení. Navázali jsme spolupráci ještě
koncem roku 2019.

Začali jsme spoluprací s nutriční ambulancí v Praze na Bulovce, která probíhá
prostřednictvím nutriční terapeutky Jitky
Palátové.
Při řešení výživy, která vede k prevenci
bílkovinné podvýživy, podáváme našim
klientům Nutricomp Drink Plus. Chutnají jim různé příchutě, je to velmi individuální. Občas jsme svědky „směnného
obchodu“, když si klienti mezi sebou vymění čokoládu za vanilku.
Další produkt – Nutricomp Soup – jsme
uvítali a využívali pro klientku, která třikrát týdně jezdila na dialýzu. Paní Miluška odjížděla již v deset hodin dopoledne a byla z domova zvyklá na polévku,
kterou jedla před odjezdem. Nutricomp
Soup jsme doplnili nudlemi, zeleninou
a „polévka“ vždy sklidila od klientky pochvalu.
Nutricomp Soup je vhodnou variantou
také pro ty klienty, kteří nemají rádi sladké.
Oproti jiným produktům se u Nutricompu nesetkáváme s tím, že by klienti
odmítali po čase výživu s tím, že se jim
„přepila“.
Hojení ran, které je druhou oblastí spolupráce s B. Braun, spočívá v péči o chronické, ale také paliativní rány.
O pooperační ránu v oblasti ucha a části
obličeje jsme pečovali u klienta v rámci
paliativní péče. Klient k nám nastoupil na odlehčovací službu po plastické
operaci, když mu byl pro zhoubný novotvar odstraněn boltec ucha. Prognóza
u tohoto onemocnění byla velmi špatná. Pan Jaroslav byl ve svých 95 letech
orientovaný a díky své profesi lékaře
také věděl, jaký čas mu zbývá.
Díky Prontosanu oplachovému roztoku byl převaz pro klienta méně stresující.
Tímto roztokem jsme ránu omývali a pomocí speciálních polštářků Prontosan

Debridement Pad čistili. Prontosan
Wound Gel dobře působil na odstranění povlaků, které se v ráně díky pokračujícímu zhoubnému procesu vytvářely.
Na krytí rány, která se postupně zvětšovala, jsme použili Askinu DresSil Border.
Vyhovovala nejen nám, ale hlavně klientovi širokým přilnavým okrajem a možností použití na místo, kde jsme měli problémy s klasickým krytím v oblasti ucha.
Na péči o citlivou pokožku v okolí rány
jsme použili Linoveru. Rozprašovačem
jsme ji aplikovali na ohrožená místa v okolí rány. Po používání jsme viděli zlepšení
odolnosti kůže v okolí pooperační rány.
Pan Jaroslav jako lékař velmi ocenil kvalitu prostředků pro hojení rány, které mu
přinesly úlevu i komfort. My – všeobecné
sestry – jsme při převazech rány ocenily
kvalitu všech produktů, které jsme používaly.
Bc. LENKA HASNEDLOVÁ
NOVUM DOMICILIUM z.ú.
manažerka kvality
INZERCE

Nutricomp Drink Plus, Nutricomp Soup jsou
potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Linovera je zdravotnický prostředek.
Prontosan Wound gel X je zdravotnický prostředek k čištění, zvlhčování a dekontaminaci
akutních, chronických a infikovaných kožních ran
a popálenin.
Prontosan irigační roztok na rány je zdravotnický prostředek určený k čištění, oplachování
a zvlhčování akutních, chronických a infikovaných
kožních ran, popálenin prvního a druhého stupně.
Prontosan Debridement Pad – tampon pro mechanické čištění rány je zdravotnický prostředek.
Produkty Askina® DresSil Border jsou zdravotnické prostředky určené pro ošetřování mírně
exsudujících ran, od částečného postižení až
po kožní defekty v plné tloušťce, např. tlakové vředy, venózní a arteriální bércové vředy, diabetické
vředy na nohou, popáleniny prvního a druhého
stupně, místa odběru kožních štěpů, trhliny kůže
a oblasti, které se obtížně pokrývají.
Prosím přečtěte si pečlivě návod k použití,
neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním tohoto prostředku a další
důležité informace. O nejvhodnějším způsobu
léčby se prosím poraďte se svým lékařem.

HLEDÁTE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PÉČE O SEBE NEBO SVÉ KLIENTY?
Odborné ambulance B. Braun Plus se o vás postarají

OBJEDNEJTE SE:
 Telefonicky či online (https://bit.ly/bbraunambulance)
 Terénní služby pro Domovy seniorů sjednávejte u Bc. Aleny Kyselové, tel. +420-778 704 401,
e-mail: alena.kyselova@bbraun.com

HOJENÍ RAN | NUTRICE | UROLOGIE A KATETRIZACE | STOMIE
OLOMOUC | BRNO | PRAHA | PLZEŇ | TÁBOR | ČESKÉ BUDĚJOVICE | HRADEC KRÁLOVÉ
Potřebujete péči ve větší blízkosti vašeho bydliště?
Rádi vám zajistíme služby z široké nabídky našich Partnerských center po celé republice.
Objednání i bez doporučení | krátké objednací lhůty | bezbariérový přístup | příjemný personál
spolupráce se všemi tuzemskými pojišťovnami | návaznost na další odborná pracoviště
pro případnou operační léčbu

Jsem rád, že mám možnost kontaktovat někoho, kdo mi
poradí, a věřím tomu, že tato ordinace bude takto vstřícná
ke všem budoucím pacientům,“ říká David Drahonínský,
který se kvůli dekubitu obrátil na Chirurgickou ambulanci
B. Braun Plus – poradnu pro hojení ran Budějovická.
Jeho případu se přímo věnovala Bc. Alena Kyselová,
specialistka v oblasti péče o chronické pacienty.

B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika | www.bbraun-avitum.cz

SENI CARE,
KOMPLEXNÍ PÉČE

O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

AKTIVACE

ÚČINNÁ OCHRANA

KOMFORTNÍ PÉČE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

REGENERACE

SENI, INKONTINENCE POD KONTROLOU

LEHKÁ INKONTINENCE

STŘEDNÍ INKONTINENCE

TEŽKÁ INKONTINENCE
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