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

DIVIZE ZÁSOBOVÁNÍ poskytuje komplexní zásobování 
léčivy a zdravotnickým materiálem pro poskytovatele 

SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB:

Individuální závoz léků.
Nezaměňování preskribovaných léčiv.

Unikátní automatizovaná objednávací platforma – objednávací 
program na webovém rozhraní. 

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

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

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

Možnost fakturace doplatků (měsíčně, bez nutnosti předchozích záloh).

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

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

KOMPLEXNÍ SLUŽBY 
NAŠIM KLIENTŮM

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

sociálních a zdravotních zařízení veškerým potřebným zdravotnickým materiálem:

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

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

Zajistíme preskribujícího lékaře. 
 Veškeré administrativní úkony spojené s preskripcí materiálů 

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

a léčby pro Vaše klienty.
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MILÍ ČTENÁŘI,

v  době, kdy 
držíte v  rukou 
toto číslo na-
šeho časopisu, 
začne v  naší zemi 
vrcholit volební kam-
paň před volbami do  Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, které 
rozhodnou o politické orientaci naší 
země pro následující 4 roky. Kandi-
dáti na 200 míst v poslaneckých lavi-
cích ze všech politických stran nám 
budou slibovat modré z nebe, a kdy-
by všechny sliby měli splnit, byla by 
naše republika určitě rájem v celém 

vesmíru… Ještěže jsou u nás nejrůz-
nější volby prakticky každý rok, a tak 
si většina z  nás pamatuje, jak kdo 
jednotlivé sliby plní. Inu – slibem ne-
zarmoutíš, nikdo ti toho nemůže dát 
tolik, kolik já ti toho mohu slíbit…

Co mohou od voleb očekávat sociál-
ní služby? Opakovaně tvrdím, že so-
ciální služby se v současné době na-
chází na historické křižovatce, kdy se 
rozhoduje o tom, zda se bude i na-
dále prohlubovat závislost posky-
tovatelů služeb na  přiznání dotace 
ze státního rozpočtu (a tedy budou 
v následujících letech stagnovat tak, 
jako jsme toho svědkem dnes) nebo 
zda se do systému jejich financování 
prosadí takové ekonomické mecha-
nismy, které zajistí jejich prosperitu. 
Lze očekávat, že právě tyto volby 
dají odpověď na  to, jakým směrem 
se v následujících letech budou so-
ciální služby vyvíjet. 

Přeji vám všem šťastnou volbu!
Krásné podzimní dny.

LADISLAV PRŮŠA

Pavel Pafko (* 3. července 1940 Bratislava) je český břišní a hrudní chirurg, kte-
rý v letech 1992–2010 působil jako přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol. Mediální zná-
most získal v prosinci 1996 operativním odstraněním plicního nádoru prezi-
dentu republiky Václavu Havlovi. V prosinci 1997 provedl se svým týmem prv-
ní transplantaci plic na území České republiky. Dne 28. října 2013 jej prezident 
republiky Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. V roce 2016 byl paso-
ván na rytíře českého lékařského stavu. Je rovněž předsedou správní rady na-
dačního fondu. Získávání prostředků pro rozvoj koncepce, zlepšování péče  
o pacienty, další vzdělávání lékařů, sester a zajištění přístupu k nejmoderněj-
ším lékařským postupům a vědeckým informacím jsou jedny z hlavních priorit 
Nadačního fondu prof. Pavla Pafka.

Pane, profesore, tak jako se herec někdy 
proslaví jednou rolí, kterou ale třeba sám 
nepokládá za nejvýznamnější, vás má 
veřejnost spojeného zejména s operací 
prezidenta Václava Havla. Jak na něj 
vzpomínáte jako na člověka a jako na pa-
cienta?
Víte, já o tom nerad mluvím, protože mám 
pocit, že to pak vypadá jako nějaká chlou- 
ba. Abych vám to přiblížil – celé moje 
životní dílo není o  Havlovi. To je přesně 
filozoficky tak, jako když se nějaký chlap 
chlubí, že měl mnoho žen. Ale všech-
ny nakonec zajímá, jestli se vyspal třeba  
i  s  herečkou Marilyn Monroe. A  nejde ni- 
komu o něj, nebo jestli to byla ta pravá, ale 

že to byla Marilyn Monroe. Anebo že to byl 
Václav Havel. Jde jim o to tělo, které ope-
roval nebo s kterým se miloval.

To tam mám napsat?
No ale tak to přece je! Pro mne prezident 
Havel byl jistě mimořádný pacient, ne  
z  hlediska své nemoci, ale společenské-
ho postavení. Jeho případ mne dostal 
do povědomí „národa“. Vidím to z pohle-
du nejen svého, ale všech našich chirur-
gů, kteří během života provedou tisícky 
operací, jako nespravedlivé vypíchnout 
jednu z nich.

Dokončení na str. 8
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Další vlna covidové nákazy ustupuje, 
většina seniorů v sociálních službách by-
la očkována, a připravuje se třetí očko-
vání rizikových skupin. Jak byste zhod-
notil současnou situaci v sociálních služ-
bách? 
Současnou epidemickou situaci v  sociál-
ních službách hodnotím jako stabilní a vel-
mi dobrou. Jak uvádíte, většina seniorů 
v  zařízeních sociálních služeb je očková-
na, více než polovina pracovníků také. Stá-
le platí některá mimořádná opatření, kte-
rá mají zamezit šíření onemocnění, přede-
vším týkající se návštěv a testování u osob, 
které nejsou plně očkovány. Zároveň jsou 
tato opatření nastavena tak, aby byla co 
nejméně omezující, například omezení vy-
cházek již bylo zrušeno. I když může někde 
dojít k nákaze, domnívám se, že pokud se 
všichni budeme chovat zodpovědně a do-
držovat doporučená pravidla, to se týká 
především pracovníků a  návštěv uživate-
lů, riziko nákazy je v současné době nízké. 
Nevíme však, jak se situace bude vyvíjet, 
zda se neobjeví nějaké nové mutace. Po-
kud se na  celou současnou situaci podí-
váme z  meziročního pohledu, tak si Čes-
ká republika vedla velmi dobře. Z hlediska 
očkování se Česká republika ocitá mírně 
nad Evropským průměrem a  u  sociálních 
služeb domova pro seniory a  domova se 
zvláštním režimem, což jsou dvě nejvíce 
ohrožené sociální služby, se proočkova-
nost u klientů v ČR pohybuje okolo 90 %, 
což je také velmi dobré číslo. 

Velmi obtížnou situaci poskytovatelů 
v loňském a letošním roce jste kompen-
zovali mimořádnými dotacemi. Mohl 
byste shrnout, jaké dotační tituly plynuly 
do sociálních služeb? 
Kromě každoročních dotačních progra-
mů A (služby na krajské úrovni) a B (služby 
s  nadregionální či celostátní působností), 
byly realizovány mnohé mimořádné do-
tační tituly: mimořádné odměny pro pra-
covníky působící v sociálních službách, do-
tace na krytí vícenákladů a výpadku zdrojů 
v souvislosti s pandemií Covid-19, dotace 

na  pokrytí nákladů 
spojených s  testová-
ním. Tyto mimořád-
né dotační tituly by-
ly realizovány opako-
vaně. V roce 2020 by-
lo sociálním službám 
p r o s t ř e d n i c t v í m 
těchto mimořádných 
dotačních titulů po-
skytnuto 3,8 mld. Kč, 
v roce 2021 se jedná 
o  částku přesahují-
cí 5 mld. Kč. Od poskytovatelů, zaměstna-
vatelů či zástupců odborů jsme se setkali 
s pozitivní odezvou. Věřím, že tyto mimo-
řádné dotace pomohly všem poskytova-
telům sociálních služeb zajistit i v těžkých 
podmínkách první a druhé vlny provoz so-
ciálních služeb, ale také adekvátně ohod-
notit zaměstnance, kteří častokrát nasazo-
vali svoje zdraví.  Za  zvládnutí těchto vln 
patří dík právě všem zaměstnancům. 

Jaký je výhled financování sociálních 
služeb pro rok 2022? 
Trvalou snahou je zajistit dostatečné fi-
nanční prostředky, tak, aby služby moh-
ly být poskytovány v  potřebném množ-
ství a v nejvyšší možné kvalitě. Každý rok 
je proto navrhována adekvátní alokace, 
zohledňující nárůst nákladů systému, ze-
jména s ohledem na  inflaci či navyšování 
mezd a platů. S ohledem na stabilní eko-
nomickou situaci se daří každý rok zajistit 
pro sociální služby více prostředků ze stát-
ního rozpočtu. Tento příznivý trend trvá 
od roku 2014, objem prostředků určených 
na podporu poskytování sociálních služeb 
se od této doby více než ztrojnásobil. V tu-
to chvíli ale jednání stále ještě probíha-
jí a teprve uvidíme, jaké požadavky z naší 
strany bude akceptovat zejména Minister-
stvo financí. 

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny – 
čtyřletý politický cyklus přinášející ob-
novu politické reprezentace.  Co se vám 
v tomto uplynulém období podařilo, 

za co byste se pochválili? Co se 
případně nepodařilo a proč? 
Velmi úspěšní jsme byli v  ob-
lasti financování sociálních slu-
žeb. Za  úspěch považuji rych-
lou reakci na situaci související 
s pandemií Covid-19, a realizaci 
několika mimořádných dotač-
ních titulů, které sociálním služ-
bám výrazně rozpočtově uleh-
čily. Realizovat tolik mimořád-
ných dotačních titulů bylo vel-
mi náročné, ale jak jsem uvedl 

v  předchozí otázce, většinou aktérů byly 
dotační tituly zhodnoceny velmi pozitiv-
ně, čehož si velmi vážím. 
Jako další úspěch bych rád zmínil navázání 
spolupráce s mezinárodní zdravotnickou 
a humanitární organizací Lékaři bez hranic 
(Médecins Sans Frontières, MSF). Díky té-
to spolupráci byly zahájeny aktivity zamě-
řené na prevenci a kontrolu šíření infekce 
onemocnění COVID-19 v konkrétních po-
bytových zařízeních sociálních služeb. 
Ve  spolupráci s  Armádou ČR, konkrét-
ně pak s centrem biologické léčby Těcho-
nín, vznikla krátká instruktážní videa pro 
zaměstnance sociálních služeb s  názvem 
„Jak na  Covid-19 v  sociálních službách“. 
Videa obsahují praktické informace a  ná-
zorné ukázky toho, jak správně používat 
ochranné pomůcky.  Videa jsou také zve-
řejněna na YouTube MPSV. 
Úspěchy jsme nezaznamenali jen v souvis-
losti s bojem s pandemií Covid-19, v rám-
ci našeho působení jsme nezapomněli ani 
na podporu neformálních pečujících a vy-
dali jsme doporučení pro sociální pracov-
níky obecních úřadů. 
Dále se podařilo zpracovat rozsáhlý, pro 
další rozvoj sociální politiky v  ČR velmi 
významný, strategický materiál, kterým 
je Strategie sociálního začleňování 2021-
2030. Dokument na  období následují-
cích deseti let vymezuje témata stěžejní 
pro boj s chudobou a sociálním vylouče-
ním, jako jsou např. oblasti přístupu k za-
městnání, podpory rodin nebo přístupu 
ke  vzdělání, zdravotní péči a  bydlení. Ta-

O současné epidemické situaci, financování sociálních služeb, realizovaných projektech a reformě 
dlouhodobé péče jsme si povídali s ředitelem odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního 
bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Mgr. DAVIDEM POSPÍŠILEM.

SITUACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH JE

STABILNÍ
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to strategie je také důležitá proto, aby ČR 
mohla v  novém programovacím období 
čerpat další finanční prostředky z Operač-
ního programu zaměstnanost. 
Za  úspěch lze také označit dokončení 
podmínek pro čerpání z REACT-EU v rám-
ci IROP, ale také podmínky Národního plá-
nu obnovy, kde bude připraveno 9 mld. 
Kč na oblast investic do sociálních služeb. 
Jednání sice budou ještě pokračovat v zá-
ří, ale většina podmínek je již dojednána 
a  výzvy by se měly zveřejnit ke  konci to-
hoto roku. 
Abych zmínil i  něco, co za  úspěch pova-
žovat nelze, vyjádřím se k  novele zákona 
o  sociálních službách. Připravili jsme vel-
kou novelu zákona o sociálních službách, 
která upravuje řadu oblastí systému soci-
álních služeb. Jde především o  oblast fi-
nancování, plánování, registrace a  v  ne-
poslední řadě oblast kvality. Hlavními cíli 
je zajištění větší kvality a dostupnosti pé-
če, finanční udržitelnost sociálních služeb, 
stabilita a  předvídatelnost systému, větší 
podpora osob v jejich přirozeném prostře-
dí. Návrh novely byl sice na konci minulé-
ho roku předložen vládě, ale bohužel se ho 
nepodařilo prosadit, nicméně i s tímto se 
musí počítat. Teď bude primárně záležet 
na tom, zda nová vláda bude chtít v těchto 
změnách pokračovat či nikoliv. 

Váš odbor realizuje i několik velmi zají-
mavých projektů. Mohl byste zhodnotit 
jejich úspěšnost? 
Ano, v současné době je na našem odboru 
realizováno celkem 6 projektů. Projekty se 
věnují kvalitě sociálních služeb, sociálnímu 
bydlení, sociálním pracovníkům, rozvoji 
sociálních služeb a  implementaci politiky 
stárnutí na krajskou úroveň. Každý projekt 
je tedy specificky zaměřen, ale i  tak mají 
tyto projekty obvykle velmi široký záběr. 
Není zde prostor mluvit o všem, nicméně 
bych zmínil některé výstupy. Například dí-
ky projektu „Podpora sociálního bydle-
ní“ se podařilo poskytnout nový domov 
ve  standardních bytech více než 740 do-
mácnostem po  celé ČR. V  projektu „Im-
plementace politiky stárnutí na  kraj-
skou úroveň“ se povedlo navázat živou 
spolupráci ve  všech krajích ČR, a  to jak 
s krajskými úřady, obcemi, seniorskými or-
ganizacemi, složkami IZS, tak i univerzita-
mi. Z této spolupráce vznikla např. Senior-
ská obálka, která pomáhá nejen seniorům 
v  situacích ohrožení zdraví nebo života 
v  jejich domácím prostředí, ale v případě 
potřeby pak pomůže složkám IZS urych-
lit záchranu života. V oblasti kvality sociál-
ních služeb je realizován projekt „Rozvoj 

a  podpora modelů kvality pro systém 
sociálních služeb“. Díky tomuto projek-
tu byl vytvořen zcela nový program a způ-
sob hodnocení, který je nástrojem pro dal-
ší rozvoj kvality sociálních služeb. Tímto 
jsme umožnili poskytovatelům se rozvíjet 
v rámci dobrovolného systému. Současně 
to umožnilo ocenit ty poskytovatele soci-
álních služeb, kteří nový systém zavedou, 
projdou hodnocením a stanou se tak pří-
klady „best practices“. Za úspěch dále po-
važuji vytvoření podkladů pro návrhy ma-
teriálně-technického a personální standar-
du sociálních služeb pro osoby s poruchou 
autistického spektra (PAS) a také pro oso-
by s Parkinsonovou nemocí (PN). Materiál 
pro osoby s PAS byl v praxi využit v  rám-
ci dosavadních dvou národních investič-
ních výzev, zaměřených na služby pro oso-
by s PAS, kdy byl podpořen vznik celkově 
9 služeb s kapacitou 63 lůžek, a to celko-
vou částkou 82 948 000 Kč. V rámci projek-
tu „Rozvoj systému sociálních služeb“ 
jsme ve  spolupráci s  Hasičským záchran-
ným sborem ČR vypracovali podklady 
a analýzy pro metodiku k tématu požární 
bezpečnosti v  pobytových službách. Na-
ším cílem je prostřednictvím této metodi-
ky zabránit tragickým situacím, jakou byl 
požár zařízení ve Vejprtech v lednu 2020. 
V projektu, který se věnuje oblasti transfor-
mace a deinstitucionalizace sociálních slu-
žeb, bych jako úspěch viděl podporu více 
jak 800 klientů, kteří přešli z ústavní péče 
do komunitní.  
Dalším projektovým úspěchem je zajis-
té Databáze sociálních pracovníků. Jed-
ná se o  novou platformu, která shromaž-
ďuje kontakty na co nejvyšší možný počet 
sociálních pracovníků a  pracovníků v  so-
ciálních službách z  celé České republiky. 
V rámci této databáze bude také umožně-
no požádat i o potvrzení a splnění kvalifika-
ce, což výrazně zefektivní celý proces. Tato 
databáze byla vytvořena v projektu Systé-
mová podpora profesionálního výkonu 
sociální práce II. V  projektu Vzdělává-
ní pracovníků v  sociálních službách se 
nám podařilo zpracovat Metodický ma-
teriál pro Úřad práce v  tématu kvalifikač-
ního kurzu pracovníků v  sociálních služ-
bách a  společně s  lidmi z  praxe jsme na-
stavili a pilotně ověřili oblast odborné způ-
sobilosti pracovníků v sociálních službách. 
V  projektu Systémová podpora sociální 
práce v obcích jsme byli v kontaktu se so-
ciálními pracovníky obecních úřadů a  re-
alizovali jsme online kazuistické semináře 
včetně Pilotního prověření vzdělávacího 
programu pro sociální pracovníky ve  ve-
řejné správě. Na  jeho obsahu se podíleli 

sami sociální pracovníci z úřadů.  A přede-
vším v projektu vznikla publikace pro so-
ciální pracovníky s názvem Praxe v sociál-
ní práci, která shrnuje získané poznatky 
a může být inspirací pro ostatní úřady.

Odborná veřejnost se mohla seznámit 
s návrhy APSS ČR k reformě dlouhodo-
bé péče pro ČR a analýzou aktuálního 
trhu vybraných sociálních služeb, kte-
rou zpracovala spolu se společností EY. 
Jaká je vaše vize do budoucna, jaká je 
vaše dlouhodobá strategie pro sociální 
služby? 
Problematice reformy systému dlouhodo-
bé péče v ČR se MPSV věnuje řadu let. Ta-
ké jsme zpracovali několik návrhů. Jelikož 
systém dlouhodobé péče zahrnuje nejen 
oblast poskytování odpovídajících sociál-
ních služeb, ale i oblast poskytování zdra-
votní péče, spolupracuje MPSV na  řešení 
této reformy s  Ministerstvem zdravotnic-
tví. Problémem je především zajištění ko-
ordinace péče a  souladu nastavení více-
zdrojového financování. V  oblasti zdrojů 
by bylo třeba učinit zásadní rozhodnutí 
ohledně dlouhodobě udržitelného finan-
cování dlouhodobé péče, což není jedno-
duché. Každopádně je potřeba sdělit, že 
ČR se zavázala, že do konce roku 2023 bu-
de přijata reforma dlouhodobé péče a po-
kud nikoliv, nebudou zpětně proplaceny 
finanční prostředky z EU, resp. z Národní-
ho plánu obnovy. Každopádně o podobě 
reformy bude rozhodovat až příští vláda.  
S analýzou jsme se samozřejmě seznámili 
a spíše nám pouze potvrdila výstupy z naší 
analýzy z roku 2015, která je volně ke sta-
žení na  webu již skončeného projektu 
„Podpora procesů v  sociálních službách“. 
Tento a minulý rok bylo vydány i další po-
dobné analýzy jiných institucí, např. Čes-
ké asociace pojišťoven. Každá z analýz se 
na  problém dopadů stárnutí a  potřeby 
zvýšení kapacit nejen pobytových, ale i te-
rénních či ambulantních sociálních služeb 
dívá trochu jiným pohledem, ale závěry 
jsou velmi podobné a pouze to dokresluje 
celou situaci. MPSV nicméně v této oblasti 
dále pokračuje a připravuje další výstupy 
a variantní způsoby řešení. 
Z  hlediska dlouhodobé udržitelnosti ce-
lého systému bude nutné právě přijmout 
změny v oblasti dlouhodobé péče a soci-
álně zdravotního pomezí, ale také znovu 
otevřít změnu celého systému financová-
ní sociálních služeb včetně podpory nefor-
málně pečujících. Bude ale záležet primár-
ně na nové vládě, jakým směrem se změny 
budou či nebudou realizovat. 

LENKA KAPLANOVÁ
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Koncem srpna 2021 uveřejnila Česká vakcinologická společnost v souladu s několi-
ka dalšími odbornými společnostmi „Doporučení k přeočkování a aplikaci doda-
tečných (třetích) dávek vakcín proti onemocnění COVID-19“. Děje se tak uprostřed 
vyhroceného mumraje a mimořádného rozpolcení odborné i laické veřejnosti 
v názorech na samo onemocnění, očkování proti němu i protiepidemických (pro-
tipandemických) opatření s mnohdy divokými výpady jejich zastánců proti sobě 
navzájem s přisuzováním si nejhorších motivací a cílů. 

Někteří odborníci i  další aktéři ko-
rektně diskutují a  k  prospěchu 
věci přihazují na  misku vah své, 

byť třeba menšinové, nonkonformní ná-
zory a  zkušenosti – neboť poznání i  po-
stupy se tříbí v diskusi a ověřování, a ko-
lem COVIDu je stále mnoho nejasného, 
proměnlivého a  otevřeného. Jiní odbor-
níci a aktéři jsou v diskusích i v prosazo-
vání momentálních představ kategoričtí 
„sekerníci“, nehledají míru opatření, ale 
vymýcení protivných názorů a jejich nosi-
telů. Přičemž odborníci „stejné váhové ka-
tegorie“, stejné erudice, stejných titulů, se 
mnohdy ve  svých názorech zásadně liší. 
Takže z  hlediska laické veřejnosti, ohro-
žených, mnohdy úzkostných lidí i zodpo-
vědných vykonavatelů opatření jde o pří-
liš mnoho nejistoty, „čert, aby se v  tom 
vyznal“ – ve  hře je příliš mnoho ješitné 
prestiže, ideologie, politiky, peněz, kon-
spirací, skupinových zájmů, propagandy. 
A přitom jde (nejen v Česku) o mnoho –  
o  životy, důvěru, autonomii, svobodu, 
fungování společnosti, meze úřední moci 
i zdravotnických kompetencí… 

Do  této srpnové mlhy přichází doporu-
čení infektologů, epidemiologů, vakci-
nologů ke  „3. dávkám vakcíny“. Zásadní 
odpůrci očkování se jím nebudou zabývat 
proto, že si nepřejí ani první dávku, na-
tož třetí, zásadní milci očkování proto, že 
si přejí doočkování všech a  hned (mnozí 
i povinně), poslušní proto, že vyčkají úřed-
ních nařízení. Ti ostatní by si doporučení 
měli přečíst (např. na webových stránkách 
Společnosti: www.vakcinace.eu).

Jistě se mohu mýlit, ale osobně na „Dopo-
ručení“ oceňuji podloženou věcnost, klid-
ný tón doporučování, nikoliv nařizování 
a  vynucování s  proklínáním opozičních 
názorů, a konečně trend k individualizo-
vanosti. Veřejné zdravotnictví má v  zá-
jmu „totálního veřejného blaha“ mnohdy 
sklon nikoliv k hledání největšího prospě-
chu co nejvíce lidem podle jejich situace 
(individualizací a personalizací postupů), 
ale k  totalitnosti – všechno všem, stejně 
a povinně, organizovaně a pod vedením 
ustanovených, pověřených odborníků. 
Některé kampaně v  některých situa-
cích mohou být mimořádně prospěšné, 
ba blahodárné, hrozí však železná klec 
(nadměrné) racionality a  byrokracie, jak 
ji na přelomu 19. a 20. století formuloval 
německý sociolog a ekonom Max Weber, 
a zdravotnické totalitní sešněrování spo-
lečnosti, jak varoval francouzský filosof 
Michel Foucault. V  takovém pojetí, kdy 
společenské a  ideologické (mnohdy jen 
skupinové) zájmy jsou vším, zatímco zá-
jmy jednotlivců ničím, může se i ve zdra-
votnictví prosazovat, že když se les kácí, 
létají třísky. Naopak étos a  společenská 
role klinické medicíny (ale také ostatních 
pečujících profesí) vycházejí z  podpory 
jednotlivců, z  hledání jejich bezpečnos-
tí (antické „prospěch nemocného budiž 
nejvyšším zákonem“), z  osobní zodpo-
vědnosti, kterou konkrétní lékař přijal 
za  „svého“ konkrétního pacienta, i  třeba 
navzdory totálně plošným nařízením. Jde 
též o příspěvek k hledání rovnováhy mezi 
ovládáním společnosti a svobodnou bez-
pečností jednotlivce. 

Považuji za  symbolickou časovou sou-
vislost, že světově prestižní Centrum 
pro kontrolu a  prevenci chorob (CDC) 
v USA vyzvalo 18. srpna k zahájení ploš-
né kampaně očkování všech dospě-
lých obyvatel 3. dávkou vakcíny proti  
COVID-19 (Pfizer, Moderna). Světová 
zdravotnická organizace opakovala své 
stanovisko, že nejprve je třeba proočko-
vat pokud možno všechny občany svě-
ta alespoň jednou dávkou a  teprve pak 
doočkovávat. A 23. srpna české doporu-
čení předkládá diferencovaný přístup, 
s připomenutím, že pro účelnost 3. dáv-
ky stále není dostatek jasných důkazů: 
Kdo je vysoce ohrožený nedostatečným 
či jen krátkodobým efektem očkování 
v rámci imunodeficitu (tím také rizikový 
z hlediska těžkého průběhu nákazy), má 
dostat šanci aplikací 3 dávek, respektive 
doočkováním 3. dávky (booster) 4–8 týd-
nů (či později) po  dokončení vakcinace 
obligátními dvěma dávkami. A lidé zvý-
šeně rizikoví z hlediska těžšího průběhu 
či zvýšené pravděpodobnosti nákazy, 
včetně zdravotníků, pacientů/klientů 
i  pracovníků v  pobytových zařízeních 
dlouhodobé péče, seniorů a  lidí priori-
tizovaných při základním očkování, tedy 
se závažnými chronickými chorobami 
hrozícími komplikovaným průběhem 
případné nákazy, by mohli být přeočko-
váni v odstupu 8–12 měsíců po poslední 
dávce vakcíny proti COVID-19.

Věřím, že získávání dalších poznatků 
o  chování virů SARS-COV-2 a  o  efektech 
očkování proti tomuto onemocnění po- 

TÉMA: 
TŘETÍ OČKOVÁNÍ
Aktuální doporučení odborných společností České lékařské  
společnosti k očkování proti Covid-19, několik úvah k nim  
a upozornění na ohroženost osob s Downovým syndromem
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vede k  další diferenciaci vakcinace – 
nejen podle hypotetické rizikovosti růz-
ných skupin obyvatel, ale také podle indi-
kátorů chráněnosti konkrétního člověka 
před závažným průběhem onemocnění 
(což je nutno zásadně odlišovat od pouhé 
nezávažné, bezpříznakové „nákazy“ iden-
tifikované testy z horních dýchacích cest) 
– možným příkladem je vyšetřování hla-
diny protilátek (obdobně jako např. u te-
tanu či hepatitidy), pokud se potvrdí, že 
výsledky jsou spolehlivé. Bylo by to nejen 
účelné, ale snížila by se také rizikovost oč-
kování do vysokého nastavení (roztočení) 
specifické imunity, ať předchozí aplikací 
vakcíny, nebo nedávným onemocněním.

Za důležité, byť v Česku nijak propagova-
né, považuji zjištění, že k nejohroženějším 
osobám z hlediska těžkého a smrtelného 
průběhu onemocnění COVID-19 patří lidé 
s  Downovým syndromem (a  analogicky 
snad i další lidé s chromozomálními abe-
racemi spojenými s  různou mírou větší 
náchylnosti k  infekčním, zvláště respi-
račním chorobám). O  vysoké rizikovosti  
COVID-19 se obecně již od  loňska v  lite-
ratuře nepochybuje a  rozsáhlá prestižní 
studie, jejíž výsledky byly uveřejněny 
letos na jaře, uvádí u osob s Downovým 
syndromem 10x vyšší riziko úmrtí než 
u  běžné populace (Clift A.K. a  spol. Co-
vid-19 Mortality Risk in Down syndrome: 
Results from cohort study of 8 million 

Adults. Annals of Internal Medicine 2021, 
174(4), 572-576, v internetových vyhledá-
vačích volně přístupný článek). Logicky 
vyplývá, že lidem s  Downovým syndro-
mem, ať žijí v ústavním či domácím pro-
středí, by měla být věnována zvýšená 
pozornost, důsledná prevence (včetně 
prioritního očkování) a  v  případě one-
mocnění včasná aplikace účinné léčby 
včetně např. protilátek.

Poslední poznámka se týká „povinnos-
ti“ očkování. Klinická medicína by z výše 
zmíněné podstaty věci měla zásadně 
doporučovat, vysvětlovat, nedonucovat. 
Ostatně právní řád České republiky staví, 
naštěstí, svobodnou vůli člověka nesmír-
ně vysoko - musí s tím však být spojeno 
i vědomí osobní zodpovědnosti, snášení 
důsledků případně chybných rozhodnu-
tí. Zajímavý je v  tomto kontextu názor 
předsedy Ústavního soudu, JUDr.  Pavla 
Rychetského, v rozhovoru na Aktuálně.cz  
13. 8. 2021. Podle Rychetského je stát 
oprávněn za mimořádně závažných okol-
ností nařídit povinné očkování, ale sou-
časně je nutno respektovat svobodu svě-
domí, takže ve zdůvodněných případech 
se občané mohou „povinnému“ očko-
vání vyhnout. Tento uvážlivý názor jed-
né z  nejvýznamnějších osobností práva 
v  ČR ukazuje složitost problematiky: Co, 
kdy a  proč je tak mimořádnou okolnos-
tí, aby byla omezena jedna z  nejvyšších 

právních hodnot, totiž svobodná vůle? 
Kdo, s  jakou zodpovědností, pod jakou 
kontrolou a s jakým postihem za případ-
né zneužití svého postavení je oprávněn 
o tom rozhodnout? Jaké jsou zdůvodně-
né případy odmítnutí a  jaká by musela 
hrozit společnosti konkrétní (nikoliv jen 
hypotetická) rizika v  případě konkrétní-
ho odmítnutí, aby nebylo respektováno? 
A  jak by byla nedobrovolná vakcinace 
provedena, nebo čím by byl takový člo-
věk postižen, i když v případě skutečného 
přímého veřejného ohrožení by logicky 
mělo dojít k vynucení?

Názorně se ukazuje, že i  v  případě 
COVID-19 a  vakcinace jde především 
o  průběžné utváření společnosti (a  to 
především utváření zdola, od  místních 
komunit, pracovišť, dosahováním sro-
zumění) sjednocováním a  zlepšováním 
postupů na  základě právního povědo-
mí, zdravého rozumu, svobodné vůle, 
korektní diskuse, osobní zodpovědnosti, 
„podle nejlepšího vědomí a  svědomí“. 
Nemělo by jít o  hrozby, vynucování, boj 
s  protivníky v  protrahované atmosféře 
mimořádných opatření, drakonických 
omezení (viz dlouhodobé zákazy návštěv 
v pobytových zařízeních), nejistoty, stra-
chu a  úzkosti. Věřím, že vakcinologické 
doporučení směřuje správným směrem. 

MUDr. ZDENĚK KALVACH

A K T UÁ L N Ě

Počty nakažených v současnosti opět stoupají. Některé české studie ukazují, že 
zejména u nejohroženější skupiny – seniorů, mohou klesat několik měsíců po očko-
vání protilátky.  Třetí očkování již začíná. Na naše otázky odpovídá JIŘÍ HORECKÝ, 
prezident APSS ČR.

Třetí očkování začalo

Mají se poskytovatelé obávat další 
vlny?
Nemyslím si, že zažijeme to, co v  loň-
ském roce, a můžeme tak soudit i z břez-
na a  dubna letošního roku. V  té době 
byly denní nárůsty stále ve  vyšších tisí-
cích denně a  v  sociálních službách po-
čty nakažených klientů a  zaměstnanců 
zásadně klesaly. I nyní jsou čísla nakaže-
ných prakticky zanedbatelná a nezvýšila 
se ani začátkem září či opětovným tes-
továním. 

Jak bude probíhat třetí očkování v za-
řízeních sociálních služeb?
Očkování bude možné po  20. 9. 2021 
po splnění podmínky uplynutí 8 měsíců 

po druhé dávce. Očkování bude realizo-
váno praktickými lékaři nebo veřejnými 
očkovacími místy (alternativa spíše pro 
zaměstnance). Očkování třetí dávkou je 
dobrovolné a  lze jej výrazně doporučit 
zejména u seniorů, neboť zde podle dvou 
realizovaných průzkumů došlo po  6 až  
8 měsících ke kritickému poklesu protilá-
tek až u 40 % z nich. 

Zaměstnanců v sociálních službách 
je očkováno jen cca 60 %. Jaký je váš 
názor na povinné očkování v této 
sféře?
Zvažování zavedení povinného oč-
kování pro vybrané skupiny osob či 
profese není v  tuto chvíli politicky ani 

společensky akcepto-
vatelné. Uvidíme také, 
jaká bude zpětná vazba ze 
zemí, které tak učinily, tj. např. kolik pra-
covníků odejde ve Francii ze sociálních 
služeb právě v  souvislosti s  povinným 
očkováním. Podíl naočkovaných senio-
rů v pobytových službách je okolo 92 %, 
to je poměrně vysoké číslo, a právě tuto 
nejohroženější skupinu je nutné chrá-
nit. Je tedy možné, že se po volbách ať 
již v  závěru letošního nebo počátkem 
příštího roku debata o povinném očko-
vání otevře. Je ale také možné, že se cel-
kově bude covidová situace stabilizovat 
a nebude to již aktuální téma. 

(red.)
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NÁSLEDKY PANDEMIE
JSOU HODNĚ VIDĚT

Jaké důsledky očekáváte po pandemii 
pro oblast sociálních služeb?
Domnívám se, že je mnoho lidí zasaže-
no odklady léčby a  operací, k  tomu se 
přidružily různé následky prodělaného 
covidu. Znám i  lidi dříve hodně fyzicky 
aktivní, kteří se sníženou kapacitou plic 
zvládnou zlomek toho, co předtím. Se-
tkala jsem se s  velmi laskavou pečující, 
která během covidu neléčila nepříliš 
výrazné potíže – a nyní má již metastá-
zy. Konkrétně u  ní by potřeba pomoci 
znamenala (možná již brzy, bohužel) tři 
závislé osoby, pravděpodobně do  po-
bytové služby. Další pečující se potýkají 
s  vyhořením, celou škálou zdravotních 
problémů, které není, jak řešit – pokud 
nebude dost odlehčovacích pobytů, sta-
cionářů, podpůrných služeb a  také po-
můcek pro lehčí práci. 
Na  práci lidí ve  zdravotnictví nebo so-
ciálních službách jsou následky pande-
mie hodně vidět. Měli bychom tu mluvit 
o  potřebě skutečně odpovídajícího po-
čtu pracovníků ve směně, a ne jenom dál 
spoléhat, že se to „nějak“ zvládne, jako 
dřív. Mnozí si stěžují na  vyšší únavnost, 
která může trvat ještě týdny. Jenže my 
nepotřebujeme pouze fyzické výkony, 
ale také zkušenosti, empatii, všechny je-
jich osobnostní vklady do služby. 

Nedávno jste nejpalčivější problémy, 
které podle vás zatěžují sociální služ-
by, shrnula v dopise paní ministryni 
Maláčové. Jaká byla reakce na vaše 
podněty?
Paní ministryně mi poděkovala a  po-
zvala mne k osobnímu setkání. Zatím se 
schůzka odložila kvůli změnám v  jejím 
časovém harmonogramu.

Jedním z témat, na něž jste upozorni-
la, je náročná administrativa spojená 
s příspěvkem na péči a s přiznáním 
PnP vůbec. V čem je problém?
Sociální pracovnice se snaží o  detailní 
prošetření potřeb žadatele. Jenže se stá-
vá, že žadatel sám leccos zkreslí a nepři-
zná – a ne vždy se k šetření dostaví peču-
jící osoba. Další překážkou je hodnocení 
praktického lékaře, který mnohdy ak-
tuální situaci klienta nezná, a  konečně 

závěr posudkového lékaře, jenž může 
sociální šetření smést ze stolu, opět aniž 
by klienta viděl. Upozorňuji také na pro-
blémy s  hodnocením stavu onkologic-
kých pacientů. Pokud proběhne šetření 
v  době, kdy jakžtakž chodí, během ně-
kolika týdnů se stav mění až k úplné zá-
vislosti. Přizná se nízký stupeň PnP, který 
neodpovídá náročné péči. Hospice nyní 
odvádějí špičkovou práci i  s  rodinou 
a pečují o pozůstalé – ale suplují tím dal-
ší chybějící služby, včetně komplexního 
poradenství a podpory.

Nedostatek posudkových lékařů asi 
nejde vyřešit v krátkodobém horizon-
tu?
O  krizové situaci jsem poprvé slyšela 
v r. 2008 na konferenci v Hradci Králové, 
uvádělo se tam i vysoké procento léka-
řů v  důchodovém věku. Během dalších 
let se pouze hovořilo o tom, jak ubývají. 
Jsou zahlceni rostoucí agendou a různé 
pokusy o  zlepšení situace jsem zatím 
vnímala jako spíše kosmetické.

Jak hodnotíte fungování sociálních 
pracovníků Úřadu práce?
Je jich nedostatek, v  mém okolí neby-
la jejich práce dostatečně honorová-
na, přesto velmi často odvádějí velmi 
dobrou až vynikající práci. Šetření po-
třeb a  situace jednotlivého klienta je 
psychicky náročné, potřebujete získat 
jeho důvěru, postřehnout, co nechce 
komentovat (často oblast fyziologických 
potřeb), v čem naopak přehání on nebo 
okolí, takže vyhodnotit rozpory v  po-
zorování. K  tomu přidejte poradenství 
ohledně služeb, pomůcek, úprav bytu, 
doporučení rodině… 

Věnujete se také lidem pečujícím 
o seniory či postižené v domácím pro-
středí. Jaké problémy musí řešit oni, 
a v čem jim stát pomáhá (nebo škodí)?
Během domlouvání schůzky s  paní mi-
nistryní jsem požádala pečující na Face-
booku, aby shrnuli, co je nejvíc trápí. Od-
povědi byly zajímavé. Nyní skupina Péče 
o  stárnoucí rodiče řeší bývalou pečující 
(maminka zemřela a  dcera se v  posled-
ních dnech fyzicky zhroutila, záda už 

dál nemohla sloužit. Dcera je bez příjmu 
právě tak, jak mohu citovat z příspěvku, 
zveřejněného měsíc před tímto vyhro-
cením stavu: Neřeší se situace, kdy peču-
jící sám onemocní nebo potřebuje pobyt 
v nemocnici či rekonvalescenci po úraze... 
Tj. přestaneš se starat, jsi bez sociálního 
a  zdravotního pojištění, nemáme „zabez-
pečení jako pracující“.
Také další citát se týká této situace: Zá-
sadní nezajištěnost pečujícího – málo 
peněz, a  to ve  všech ohledech. Pečující je 
v neustálém stresu z toho, že není za svou 
práci zaplacen, aby si mohl taky odpoči-
nout. Často má ještě nedostudované děti, 
po úmrtí seniora je zas starý pro nalezení 
nového zaměstnání. Pracuji v  Německu 
a mám srovnání. Pojišťovna jim tady pla-
tí všechno, plat pečovatele, rekonstrukci 
v bytě (pro pečující), výtah do patra... Je to 
k pláči. Zkrátka jsou potřeba peníze. Když 
by péče byla proplacená 2000 Kč/24 h,  

Hana  
Mudrová 
Hana Mudrová 
po absolvování střední 
zdravotní školy praco-
vala v redakci regionálních 
novin a jako obchodní zástupce, potom 
přešla do sociální sféry, vystudovala 
VOŠ a bakalářský obor FF UK. Během 
sociální práce se zaměřila na potřeby 
rodin s dětmi, domácí násilí, hospodaře-
ní, otázky lidské důstojnosti. O své práci 
přednáší kolegům, vystupuje na konfe-
rencích i na veřejnosti. Napsala několik 
e-knih o problematických oblastech 
života (Dětičkové, Dvanáct a půl tisíce 
slov, Rozpadání, Vyjít s málem, zdravě 
čarovat). V současnosti se věnuje senio-
rům, glosuje společenské dění na blogu 
Respektu, publikuje odborné články a je 
autorkou knihy Potřebujeme se (2015, 
Nová forma) pro lidi pečující i ty, kdo 
by mohli pomoc další osoby potřebovat 
(zdroj: Wikipedie).
Naši čtenáři jistě znají její články 
k rozličným tématům, které již několik 
let v Rezidenční péči vycházejí. Dnes 
jsme Hanu Mudrovou požádali o roz-
hovor ke stavu sociálních služeb nejen 
v ašském regionu, kde žije. 
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neměli bychom problém. Mohli bychom se 
o své seniory starat a nevyhořet, celý seg-
ment by se dal do pohybu. My, co jsme ven-
ku, bychom se mohli vrátit domů a starat 
se o naše seniory.
Jak vidno, rodinní pečující mají přehled 
také o potřebách profesionálních kolegů 
a pochopení pro jejich práci. Do třetice 
přikládám citát, který to potvrzuje: Zá-
kladem jsou finance pro pečující, aby např. 
10 dnů v  měsíci si mohli zaplatit profesi-
onální pečovatelku, která by je v  péči za-
stoupila, oni si mohli vydechnout, nabrat 
síly, věnovat se své rodině atd., protože 
PnP celodenní péči nepokryje. Toto by si 
na MPSV měli uvědomit, když tak moc vo-
lají po  tom, aby se snižovala kapacita se-
niorů v zařízeních, aby si je rodiny nechaly 
doma. A  za  druhé plat pečujících. I  kdyby 
minimální mzda, jak to vidím již 10 let v ro-
dinách, kde pečují o  seniory, opravdu jen 
hrstka rodin si tuto celodenní péči může 
dovolit. Jak píše paní výše, v cizině je toto 
základ, pomoc rodinám v péči o seniory. 
O  sociálních službách, platech zaměst-
nanců ani nemluvím, 12hodinové směny, 
víkendy, svátky, noční a plat jako poklad-
ní, takže mladí se tam nehrnou a pečova-
telky před důchodem, se známkami vy-
hoření, už to jen doklepou, a  pečovatelky 
ve středním věku odcházejí do ciziny. 

Jaká je situace ve vašem regionu? 
Ašsko jako příhraniční oblast bylo 
covidem výrazně zasaženo.
Ve  zdejších zařízeních covid řádil mezi 
klienty i  personálem, nemocnice byla 
brzy plná, pracovníci záchranky dopo-
ručovali zůstat v  domácím prostředí 
i  v  případech, když například kardiaci 
dříve do  nemocnice odjeli kvůli akutní-
mu zhoršení stavu. Což zvyšovalo stres 
a strach mezi klienty. To vím přímo z jed-
noho ze zdejších domovů pro seniory. 
Naopak nevím o  stavu, kdy by se vrátil 
člověk s  covidem z  nemocnice a  úspěš-
ně tak nakazil celou rodinu, jako k tomu 
docházelo v  jiných krajích. Na  jaře 2020 
tu fungovala občanská sdružení, která 
organizovala šití roušek, jejich distribuci 
– roušky zajišťovali zdejší Vietnamci, 
v  místní továrně šila mongolská komu-
nita. Dokonce byly darovány i sousedům 
do Německa. Tamní zaměstnavatelé zase 
brzy zařídili testování pendlerů a  tím 
mnoha rodinám zachránili příjem. Bo-
hužel úmrtnost na Chebsku byla doslova 
strašlivá. Setkávám se s tím, že lidi z jiných 
oblastí země vyděsí mé vyprávění o tom, 
jak se rychle měnila parte ve vývěskách, 
jak se nám ulevilo, když v květnu začala 
být vidět i prázdná místa a parte se mě-
nila jen jednou týdně. S mnoha bývalými 

klienty a s mnoha sousedy jsem se napo-
sledy setkala právě takto.

Přinesl covid také něco pozitivního?
Ukázala se ohromná soudržnost mezi 
lidmi, pomáhalo se všem, kteří to potře-
bovali. V  Chebu třeba i  nákupy základ-
ních potravin seniorům z  peněz města, 
v celé naší oblasti se běžně lidem naku-
povalo kde co, aby nemuseli riskovat, 
sbíralo se také oblečení, vznikla tu po-
bočka ostrovského Nádechu pro pomoc 
samoživitelům. Pomáhalo se i  zdejším 
zařízením, včetně roušek. Jen si před-
stavte tu hrůzu, když na domov se stov-
kou klientů vyfasovali jediný oblek… 
Běžné byly potravinové dary zdravotní-
kům, aby měli vitamíny a  cosi dobrého 
na  zub jako od  maminky. V  Aši se dál 
zaměřují lidé na  potřeby seniorů v  za-
řízeních – nedávno se nám zdejší LDN 
s  domovem pro seniory proběhl koník 
s majitelkou, konají se různé sbírky, bur-
zy ve  prospěch pomáhajících sdružení. 
Mnoho aktivit se daří podporovat a pro-
vozovat i nadále, města se velice zajímají 
o další rozvoj komunitního života a po-
třeby obyvatel.

Děkujeme za rozhovor.  
LENKA KAPLANOVÁ
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A jako člověk?
Vzpomínám na  něj jako na  velmi slušné-
ho člověka. Ten člověk uměl poděkovat. 
V té době, když ležel v posteli, neměli jsme 
pocit, jestli tam leží bezdomovec nebo 
prezident. Choval se jako ostatní řadoví 
pacienti, uměl za všechno poděkovat – to 
bych zdůraznil – protože třeba když jsme 
mu udělali tracheostomii (slavíka), nemohl 
mluvit, ale vzal tužku a  papír a  napsal 
„pane profesore, děkuji!“
Nepamatuju si, že by někdo po  takové 
operaci poděkoval, a to jsem udělal za ži-
vot desítky tracheostomií. Havel nemohl 
mluvit, tak to alespoň napsal.

Máte s pobytem pana prezidenta  
v nemocnici spojenou nějakou veselou 
příhodu?
Klinika byla v Londýnské ulici a za rohem 
byla Zvonařka, taková restaurace. Ale to 
nebylo po  té plicní operaci, on u  nás byl 
operován celkem třikrát. Dvakrát pro něja- 
ké menší výkony, a  pak až ty plíce byla  
větší operace. A  po  jednom z  těch men-
ších výkonů byl dobře pohyblivý, a dostal 
chuť na pivo.  Řekl sestře, co se o něj stara-
la, že půjdou na pivo. Nechtěla to dovolit. 
On na  to, „sestro, kdo je tady prezident?“ 
Tak si vzala plášť, on si taky něco oblékl, 
a vyrazili. A ochranka, jak jinak, musela jít 
taky s ním. Jenže na ulici se zarazil a  říká 
sestře: „No jo, sestři, ale já nemám peníze, 

máte na pivo?“ Sestra se prošacovala, a že 
taky nemá, že se bude muset vrátit. A šéf 
ochranky povídá: „Sestro, tak jestli se bu-
dete vracet, vemte mi, prosím vás, pistoli, 
já jsem ji nechal v nemocnici.“
A sestra se pak vracela, v jedné ruce peně- 
ženku a druhou v kapse pláště, kde měla tu 
pistoli, a měla celou dobou hrozný strach, 
že se střelí do nohy.

Ovlivnila operace prezidenta nějak další 
vývoj vaší chirurgické kliniky? Třeba  
i s ohledem na program transplantace 
plic?
Výrazným způsobem to pomohlo! Jakmile 
jste jednou na nějaké „vlně“, všichni o vás 
vědí, všichni vás znají, tak já jsem to ten-
krát využil k  tomu, že jsem šel na  minis-
terstvo, kde jsem řekl, že chceme zahájit 
transplantační program plic. My jsme se 
na to cvičili už předtím ve Vídni, dva roky. 
Ale nebyla jistota, zda oni ten program 
schválí. Kdyby tam přišel „ňákej Pafko“, tak 
by se to možná nepovedlo. Ale když jsem 
tam přišel jako již „známý“, tak to povoli-
li. Takhle to prostě ve  společnosti chodí. 
Když jste známý, tak vám plno lidí vyhoví, 
vnímá vás úplně jinak. Tak ten program se 
pak otevřel a  prošlo to. Prezidenta Havla 
jsme operovali v  prosinci 1996. A  za  rok 
na  to jsme provedli první transplantaci 
plic. Ono to vlastně všechno má dvě stra-
ny, je to dobré i špatné současně.

Jak se za vašeho života změnila chirur-

gie? Je to o operačních postupech? Jaký 
vliv má rozvoj technického vybavení? 
Výrazným způsobem! Medicína se ne- 
ustále mění, zejména operační obory. Díky 
rozvoji techniky. Jenom když vezmete ob- 
jev mikroskopu, rentgenového záření, CT, 
magnetické rezonance, jako diagnostické 
procesy. Takže rozvoj techniky výrazně 
urychluje rozvoj biologických věd. To je 
první myšlenka. A druhým faktorem, který 
vždy posune poznání je, když se nakumu- 
luje mnoho pacientů v krátké době, kde už 
nestačí jenom ti „koryfejové“, aby řídili, jak 
má co být, ale do těch týmů se dostanou 
i  mladí lidé. Protože třeba ve  válečných 
konfliktech nemůže pan profesor ošetřit 
všechny zraněné, třeba ve Vietnamu nebo 
v Koreji, i ve druhé světové válce. A teď ti 
mladí do  toho vnesou nový impuls, pro- 
tože ti staří, a to platí v každé profesi, jsou 
konzervativní. Mladí jsou radikálnější. 
Starší vnímají věci spíše způsobem „všech- 
no už jsme si vyzkoušeli, to a  to se nám 
osvědčilo, a jedeme touto cestou, protože 
víme, jak to asi dopadne“. Zatímco ti mla- 
dí do  toho vletí, vyzkoušejí mnohé věci 
a ukáže se třeba trochu jiná cesta.

Práce chirurga musí být náročná jak fy-
zicky, tak je to jistě i nápor na psychiku. 
Asi se nesetkáváte jenom se šťastnými 
konci. Jak nevyhořet a co vás nabíjí? Jak 
si dobíjíte baterky?
Víte, to jsou takové slogany. Já si myslím, 
že rozumný člověk musí zvážit své schop-

Dokončení ze str. 1

Prof. PAVEL PAFKO: 

NEPLÁNUJU, RADUJU SE  
Z KAŽDÉHO DNE

Na křtu knih se sešli význační kmotři
V sobotu 12. června se konal křest knihy 
Alfreda Strejčka a Davida Vávry HREJME 
DÁLE, kterou vydala NADACE T-SOFT 
ETERNITY společně s nakladatelstvím 
MAXDORF. Nádherná podvečerní akce 
se konala v resortu Šarlota v Prosečnici. 
V průběhu večera byly pokřtěny i další 
knihy, věnované zejména J. A. Komenské-
mu, osobnosti, jejíž propagaci se Alfred 
Strejček dlouhodobě věnuje. Byla to 
knížka, jejíž autorkou je ředitelka Národ-
ního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského v Praze PhDr. Markéta 

Pánková, a druhá od Ing. Michala Vaněčka 
„Putování labyrintem světa“. Poslední 
křtěnou knihou bylo dílo z pera profesora 
Jiřího Hlaváče „Josef Suk – pokus o por-
trét“.
Mezi kmotry knih byly takové osobnosti 
jako Jitka Molavcová, profesor Pavel Pafko, 
Petr Kostka a Jan Potměšil. Ukázky z kníž-
ky Putování labyrintem světa četli Carmen 
Mayerová a Petr Kostka. Celý podvečer 
skvěle uváděla Tereza Kostková a na kyta-
ru báječně doprovodil Štěpán Rak.

MICHAL VANĚČEK
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nosti a  rozhodnout se, čeho je scho-
pen ve  své práci, aby se neopotřeboval. 
A velmi nerozumný člověk vletí do práce 
po hlavě a pak je vyčerpán. A dojde někdy 
k  takzvanému syndromu vyhoření. Začí-
ná být asociální a nestíhá, odflinkne mno-
hé věci a  je zkrátka vyčerpaný. Rozumný 
člověk žádné dobíjení baterek nepotře-
buje, protože ten si je dobíjí každý den. 
Musím si rozdělit tu práci rozumně. Samo 
sebou, vždycky to taky nevyjde, zkrátka 
někdy děláte celý den a  druhý den jste 
vyčerpaný. Ale principiálně musím žít tak, 
abych stihnul svou práci, a  přitom mne 
to nepoznamenalo. A  jestli někdo nestí-
há svou práci a  je z  toho zhroucený, tak 
tam zkrátka nepatří. Protože on nakonec 
může svým výkonem své okolí poškodit. 
Tak jako ve vaší práci, když někdo splete 
čísla…

Tak to se dá ještě opravit…
To ano, ale firma tím může tratit, třeba roz- 
hodnutím vyčerpaného člověka. Dnešní 
doba žene člověka k čím dál většímu výko-
nu, ale rozumný člověk si musí rozvrhnout 
své síly. Někteří lidé stihnou dvakrát tolik, 
co jiní. A  ti, kteří to nestíhají, by se měli 
sami nad sebou zamyslet, aby nepracovali 
na úkor svého vlastního zdraví.

Dá se taky v medicíně takto zvyšovat 
výkon?
Jak kde. Víte, třeba teď v  té koronakrizi 
někteří padali na ústa a  jiní měli pohodu. 
Koneckonců výkon celého zdravotnictví 
za minulý rok byl asi na osmdesáti procen- 
tech roku předchozího. Ale v  některých 
těch JIPových odděleních to byla nesku- 
tečná dřina. Ale jiní zase odpočívali.

V posledních letech se věnujete i popu- 
lárně-naučným přednáškám, angažoval 
jste se například i při vzniku knihy Hrej- 
me dále, kterou vydala NADACE T-SOFT 
ETERNITY s nakladatelstvím MAXDORF. 
Co vás k tomu vedlo?
Každý z nás se může dostat do podobné 
situace. Do  situace, kdy v  důsledku one- 
mocnění náhle, takřka ze dne na den ochr-
ne. Každým rokem nějakých pět set lidí 
u nás skončí na vozíku. A lidé v podobné 
situaci pak upadají do deprese, nevědí, co 
bude, jak bude, a když si tuto knížku ote-
vřou, tak se dozvědí, co se děje v duši lidí 
stižených podobným osudem. A  trošku 
jim to pomůže připravit se na  budouc-
nost. Ta knížka je pro ně vlastně taková 
berla. Ale je to i pro zdravé, protože nikdo 
z nás neví, zda se zítra neocitne v podobné  
situaci.

A teď otázka, která bude asi hodně 
zajímat naše čtenáře, poskytovatele 
sociálních služeb. Jak vnímáte třeba 
konkrétně příběh Alfreda Strejčka 
z hlediska následné péče? Je u nás 
dostatečné zázemí pro péči o podobné 
pacienty? 
Problém je v  tom, že u  nás je zdravotní 
a sociální péče na hodně dobré evropské 
úrovni. My si tady většinou myslíme, že 
na  západ od  nás, třeba v  Německu, Ra-
kousku, Francii, Španělsku, mají všichni 
o sebe postaráno. Není to tak. To sociální 
zázemí, respektive ten objem peněz, kte-
rý se vybere, zkrátka není pro všechny 
na  všechno, co by potřebovali. A  samo-
zřejmě podíl těch jejich blízkých, jejich ro-
diny, na tom je osud těchto lidí velmi často 
závislý. Stát supluje něco, ale nemůže zase 
uhradit úplně všechno. A když mám zku-
šenosti třeba z Vietnamu nebo z Ruska, tak 
tam by bez té rodiny byli podobně posti-
žení lidé úplně ztraceni.

Vznik knížky jste prý přímo vy inicioval. 
Co následně dala knížka vám? Změnil 
příběh pánů Strejčka a Vávry nějak váš 
pohled na svět?
Mně to dalo hlavně to, že jsem poznal paní 
Horochovskou a její maminku. (Pozn.: Paní 
Dita Horochovská je kvadruplegička, která 
prostřednictvím spolku Silou hlasu pomáhá 
postiženým lidem ovládat počítač hlasem. 
Díky ní mohl pan Alfred Strejček napsat 
svoji část knihy Hrejme dále.) Poznal jsem, 
že jsou mezi námi lidé, kteří svou pomoc 
rozdávají a  v  podstatě za  to nic nemají. 
Nedělají to utilitárně, dělají to proto, aby 
pomohli. Nakonec, teď když vidíme Mo- 
ravu po  tornádu, tak oceňuji, jak si lidé 
nezištně pomáhají, a jsem rád, že konečně 
média objevila v  lidech pozitivní stránku. 
Mně se zdá, že média se jinak živí hlavně 
negativními zprávami, protože ty jsou pro 
obecenstvo zajímavé. A paní Horochovská 
je v malém v podstatě to samé, co se teď 
na Moravě děje ve velkém. Přišla a naučila 
pana Strejčka ovládat hlasem počítač. Toto 
vnímám jako velice pozitivní. A myslím si, 
že to je pozitivní pro oba aktéry té knihy, 
pana Strejčka i  pana Vávru, zejména pro 
pana Strejčka, že tak získal určitý doplněk 
smyslu života. Že psal, tedy diktoval knížku 
mnoho týdnů. Víte, ono koukat do stropu 
nebo na  obrazovku je jedna věc, a  něco 
tvořit je věc druhá, podstatnější. A pro kaž- 
dého člověka je důležité, aby za ním něco 
zůstalo.

Přestože již nevedete kliniku, stále 
prakticky denně operujete, přednášíte, 

aktivně sportujete. Jaké máte plány 
do dalších let?
Já už jen tak jednou dvakrát týdně po- 
můžu na  sále mladším kolegům, jinak si 
spíš čtu nebo něco píšu, ale denně už ope-
rovat nemusím.
Kdysi kdosi řekl, že moc plánovat není po- 
třeba, protože většinou se ty plány nezre- 
alizují stoprocentně, a to pak je člověk jen 
otrávený. A plánovat ve dvaceti, ve třiceti, 
to beru, ale v osmdesáti už je třeba být vel- 
mi opatrný v tom plánování. Já se raduju 
z  každého dne. A  když mi plánují nějaké 
přednášky třeba na letošní podzim, tak jim 
říkám: „Dejte si to tam radši do závorky, já 
nevím, co se mnou tou dobou bude.“
Já jsem realista. Teď si čtu knížky Arnoš- 
ta Lustiga. A  uvědomuji si, že ten člověk 
byl po těch třech lágrech, kterými prošel, 
úplně na dně, měl hlad a trpěl, a přitom si 
zachoval optimismus a nadhled. Na rozdíl 
od naší současné společnosti, která nemá 
ani  ten  hlad, a přitom je pořád naštvaná.

Ing. Michal VANĚČEK

D O P O R U Č U J E M E

HREJME 
DÁLE…
Dva zcela odlišné 
osudy, propojené 
podobnou osobní 
tragédií.
Kniha dvou osobností, 
popisujících svůj boj 
s náhlou nemocí, která 
je upoutala na lůžko. Bo-
jovali a bojují nejen o to, 
aby mohli opět chodit 
a být soběstační, ale aby 
vůbec přežili.
Dvě různé, a přesto tak po-
dobné výpovědi o stavu duše, která bojuje 
o přežití a o kvalitu života.
Herec, moderátor, hudebník, scenárista 
a pedagog Alfred Strejček onemocněl 
Guillain-Barrého syndromem. Díky spolku 
SILOU HLASU, z.s. mohl napsat svou část 
knihy výhradně za pomoci svého hlasu.
Architekt a herec David Vávra se zase 
dlouho potýkal s neuvěřitelnými následky 
boreliózy.
Příběhy obou mužů jsou doplněné pohle-
dy jejich partnerek a také lékařů.
Všechny tyto osudy spojil dohromady 
profesor Pavel Pafko a Nadace T-SOFT 
ETERNITY pomohla zrození jedinečného 
příběhu v knižní podobě.
Kniha navazuje na řadu „Mluv se mnou“ 
– knihy příběhů s pacientskou tematikou, 
kterou Nadace vydává již od roku 2010. 
Knihu lze objednat na e-shopu nakladatel-
ství Maxdorf.

eshop.maxdorf.cz/kniha/hrejme-dale
www.nadaceeternity.cz

Na křtu knih se sešli význační kmotři
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Primárním cílem tohoto příspěvku je posouzení vybraných ukazatelů inspekce poskytování 
sociálních služeb v souvislosti se zjištěnými statistickými daty za období 2017 až 2020 a jejich 
intepretace. 

Významnou změnou v  organizaci 
inspekcí je od 1. 1. 2017 rozdělení 
odboru sociálních služeb, sociální 

práce a  sociálního bydlení MPSV na  dva 
samostatné odbory. Tím druhým je odbor 
inspekce sociálních služeb, který se člení 
na čtyři oddělení1.
1. Oddělení metodiky inspekce sociálních 

služeb a  inspekce sociálních služeb  
hl. město Praha a střední Čechy 

2. Oddělení inspekce sociálních služeb ji-
hozápadní Čechy

3. Oddělení inspekce sociálních služeb se-
verovýchodní Čechy

4. Oddělení inspekce sociálních služeb 
Morava a Slezsko

Hlavní náplní oddělení metodiky inspek-
ce sociálních služeb jsou řídící činnosti 
v  oblasti výkonu agendy odboru inspek-
ce sociálních služeb, zajištění koordinace 
a  metodické činnosti v  oblasti výkonu 
inspekce poskytování sociálních služeb 
oddělením, které v rámci odboru inspekce 
sociálních služeb zajišťují výkon inspekce 
poskytování sociálních služeb. Oddělení 
má současně zajišťovat poskytovatelům 
sociálních služeb konzultační pomoc při 
naplňování povinností a  standardů kvali-
ty daných zákonem o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou.
Z dat uvedených v tabulce je zřejmé, že in-

spekce je prováděna nesystematicky, kdy 
například v kraji Vysočina bylo provedeno 
za  4 roky 17 inspekcí a  v  kraji Moravsko-
slezském 103 inspekcí. 
Více vypovídající je porovnání provede-
ných inspekcí s  počtem zaregistrovaných 
sociálních služeb podle krajů. Největší 
množství zkontrolovaných sociálních slu-
žeb bylo v  Karlovarském kraji (30,19 %) 
a Pardubickém kraji (26,30 %). 
Nejhůře je na tom kraj Vysočina, kde bylo 
za sledované období zkontrolováno pou-
ze 6,12 % zaregistrovaných služeb.
Nejvíce inspekcí z hlediska počtu probíhá 
v krajích: Moravskoslezský, Ústecký a Par-
dubický, přičemž první dva uvedené kraje 
mají zaregistrovány nejvyšší počty sociál-
ních služeb. 
Na počet realizovaných inspekcí za období 
2019 až 2020 měla podstatný vliv opatření 
přijatá z důvodu prevence nebezpečí vzni-
ku a rozšíření onemocnění COVID-19. 
Inspekce v plném rozsahu je prováděná 
v  plném rozsahu předmětu kontroly a  je 
realizována v  případech závažných pod-
nětů, ohrožení zdraví a života klientů, dále 
v případech, kdy byly v rámci základní in-
spekce zjištěny závažné nedostatky v po-
skytování sociální služby a  kdy je třeba 
provést komplexní hodnocení služby.
Základní inspekce je prováděná v  zúže-
ném rozsahu předmětu kontroly (rozsah 

určuje MPSV). Cílem je identifikovat nejzá-
važnější nedostatky v poskytování sociální 
služby. 
Následná inspekce je kontrolou plnění 
uložených opatření k odstranění nedostat-
ků zjištěných při inspekci. Může být realizo-
vána formou místního šetření u  poskyto-
vatele služby nebo pouze prostřednictvím 
kontroly písemné dokumentace poskyto-
vatele v těch případech, kdy uložená opat-
ření spočívala jen v odstranění nedostatků 
v  jeho písemné dokumentaci. Výsledkem 
této inspekce má být konstatování, zda po-
skytovatel splnil či nesplnil uložená opatře-
ní. Problémem je velmi nízký počet těchto 
inspekcí. Ve  většině případů poskytovatel 
obdržel pouze několikařádkové sdělení, 
resp. potvrzení „Oznámení o  přijetí zprávy 
o  plnění uložených opatření“ s  dovětkem, 
že tím splnil svoji povinnost dle § 98 odst. 5  
zákona o  sociálních službách – podal pí-
semnou zprávu. Obsah této zprávy však 
není nijak hodnocen. 
Poskytovatel sociální služby tak nemá 
žádnou zpětnou vazbu, zda jím přijatá 
opatření k nápravě zjištěných nedostat-
ků byla dostatečná, což má právě velký 
význam za situace, kdy obecnost a neurči-
tost standardů, která většinou nedělá pro-
blém při využití standardů k rozvoji služby, 
se obrací v  nedostatek ve  chvíli, kdy je 
služba vystavena státní kontrole (inspek-
ci). Vytváří se tak značný prostor, v  němž 
na  jedné straně stojí výklad poskytovate-
le a  na  straně druhé „sporný“ výsledek 
měření kvality inspekcí poskytování 
sociálních služeb, který je ve skutečnosti 
pouze výkladem inspektora, a je mnohdy 
nejen odlišný v  rámci jednotlivých krajů, 
ale dokonce i v  rámci působení téhož in-
spekčního týmu na území jednoho kraje.
Z  celkem 754 provedených inspekcí bylo 
180 inspekcí provedeno na  základě pod-
nětu, stížnosti (udání), tedy téměř každá 
čtvrtá inspekce (23,87 %).
Kontrolovaná osoba – poskytovatel sociál-
ní služby, může v  zákonné lhůtě (15 dnů 

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
2017 – 2020 (vybrané ukazatele)

Tabulka č. 1:  Počet provedených inspekcí podle krajů 2017–2020 a počet  
zaregistrovaných sociálních služeb k 31. 12. 2020

Pobočka/Kraj 2017 2018 2019 2020 Celkem 
inspekcí

Počet sociálních 
služeb

Jihlava 6 1 6 4 17 278
Liberec 10 9 13 7 39 282
České Budějovice 12 15 11 9 47 384
Hradec Králové 14 13 7 7 41 302
Brno 17 15 10 3 45 500
Olomouc 18 15 10 4 47 342
Plzeň 19 14 8 3 44 279
Hl. město Praha  
a střední Čechy2 41 18 17 10 86 1 227

Zlín 25 19 13 7 64 361
Karlovy Vary 29 16 3 0 48 159
Pardubice 33 25 16 7 81 308
Ostrava 39 32 20 12 103 742
Ústí nad Labem 42 30 13 7 92 623
Celkem 305 222 147 80 754 5 801

Zdroj: MPSV
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ode dne doručení protokolu z  inspekce) 
podat písemné a  zdůvodněné námitky 
proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v  protokolu o  inspekci, z  nichž musí být 
zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění 
námitky směřují. 
Za období 2017 až 2020 bylo vedeno cel-
kem 50 námitkových řízení a posuzováno 
275 jednotlivých námitek. U 47,64 % pří-
padů bylo námitkám vyhověno nebo čás-
tečně vyhověno a v 52,36 % byly námitky 
zamítnuty. Poskytovatel tak má šanci cca 
50:50, že v  námitkách uspěje, nicméně 
účinnější je zaměřit se na  argumenta-
ci a  obhajobu postupu poskytovate-
le ještě v  průběhu inspekce na  místě 
a  nečekat až na  doručení protokolu 
z inspekce. 

Nejvíce pokut za  spáchané přestupky in-
spekce uložila těmto druhům sociálních 
služeb: pečovatelská služba, domov pro 
seniory a  domov se zvláštním režimem 
(je zde patrná korelace s  registrovaným 
počtem těchto sociálních služeb, kdy prá-
vě u  pečovatelské služby se jedná vůbec 
o nejpočetnější sociální službu a také sou-
vislost s tím, že se obecně jedná o nejčas-
těji kontrolované sociální služby). 

Nejčastější kontrolní nálezy – standar-
dy kvality, zjištění nedostatků v oblas-
tech:
• Nastavení cílů a  způsobu poskytování 

sociální služby, SQ kritérium 1 a).
• Uplatňování vlastní vůle klientů sociál-

ních služeb, SQ kritérium 1 b).
• Zpracování pracovních postupů pro po-

skytování sociální služby, SQ kritérium  
1 c).

• Dodržování základních lidských práv, SQ 
kritérium 2 a), 2 b). 

• Jednání se zájemcem, SQ kritérium 3a), 
3b).

• Proces uzavírání smlouvy o poskytování 
sociální služby, SQ kritérium 4b), 4c).

• Individuální plánování, SQ kritérium 5 a), 
5 b), 5 c). 

• Zajištění důstojného prostředí poskyto-
vání sociální služby v návaznosti na ma-
teriálně technické vybavení sociální 
služby, SQ kritérium 13 a), 13 b).

• Naplňování požadavků průběžného 
hodnocení průběhu poskytování so-
ciální služby v návaznosti na tzv. veřej-
ný závazek sociální služby, SQ kritérium 
15 a).

Nejčastější kontrolní nálezy – povinno-
sti poskytovatele, zjištění nedostatků 
v oblastech:
• Zajištění dostupnosti informací o sociál-

ní službě, plnění povinností dle § 88 a),
• Informování zájemce o  službu o  pod-

mínkách sociální služby, plnění povin-
ností dle § 88 b),

• Vytváření takových podmínek, které 
umožní osobám, kterým je poskytována 
sociální služba, naplňovat jejich lidská 
i občanská práva, plnění povinností dle 
§ 88 c),

• Absence pravidel a pracovních postupů, 
které zaručují řádný průběh sociální služ-
by, plnění povinností dle § 88 písm. d),

• Zpracování vnitřních pravidel procesu 
poskytování sociální služby a  procesu 
vyřizování stížností, plnění povinností 
dle § 88 písm. e),

• Realizace procesu individuálního plá-
nování, vedení záznamů o  průběhu 
poskytování sociální služby jednotlivým 
klientům a vedení záznamů o hodnoce-
ní průběhu poskytování sociální služby 
jednotlivým klientům, plnění povinností 
dle § 88 f ),

• Náležitosti smlouvy o  poskytování so-
ciální služby dle § 91 odst. 2,  

• Stanovení výše úhrady dle § 73 až § 77 
zákona o sociálních službách.

Závěr: 
Systém inspekcí má nedostatečný vliv 
na  zvyšování kvality sociálních služeb – 
inspekce poskytování sociálních služeb se 
provádí od roku 2007 a v současné době 
je stále nezanedbatelné množství sociál-
ních služeb, kde do současné doby neby-
la inspekce provedena ani jednou. Není 
tak prováděna inspekce v  intervalu, který 
by zajištoval pravidelnou kontrolu kvali-
ty všech poskytovatelů sociálních služeb 
(nejsou tak garantovány rovné podmín-
ky pro činnost), což rozhodně nepřispívá 
ke stabilitě prostředí – trhu sociálních slu-
žeb.
Inspekcí nejčastější zjištěné nedostatky 
(kontrolní nálezy) jsou relativně neměnné, 
opakující se v  delším časovém horizon-
tu. Tento fakt dokládá, že se nejedná jen 
o  problém na  straně poskytovatelů, ale 
rovněž přímo souvisí s  nastavením systé-
mu státní kontroly – inspekce poskytová-
ní sociálních služeb. Absentuje eliminační 
a preventivní funkce kontroly.
Následné inspekce probíhají jen zcela výji-
mečně. Zpětná vazba v případě odstraňo-
vání „závad z inspekce“ není pro poskyto-
vatele téměř žádná. Nelze se tedy divit, že 
většina poskytovatelů inspekcí „neprojde“, 
tzn., že je zjištěn nedostatek a  následuje 
uložené opatření s  lhůtou na  odstranění 
a případně ještě s pokutou za přestupek.  
Někteří poskytovatelé nevyužívají mož-
nost podání námitek k protokolu z inspek-
ce, protože zřejmě nemají plnou důvěru 
v  současný systém vyřizování námitek3, 
i  když v poslední době se procento klad-
ného vyřízení námitek zvýšilo.
Záměr MPSV – stanovit zákonem frek-
venci provádění inspekce poskytování 
sociálních služeb „nejméně jedenkrát za   
5 let“, (což aktuálně představuje realizaci 
1160 inspekcí ročně, a to základních nebo 
v  plném rozsahu), uvedený v  připravené 
novele zákona o  sociálních službách, je 
za stávajících podmínek naprosto nereali-
zovatelný.

PhDr. MILOŠ SLÁDEK, Ph.D., MSc.

1 Služební předpis státního tajemníka č. 6/2017 
Organizační řád MPSV.

2 MPSV vykazuje počty provedených inspekcí za hl. 
město Prahu a Střední Čechy společně. 

3 „Na námitky odpovídají titíž inspektoři, proti jejichž 
argumentům byla námitka podána, což je samo-
zřejmě systémová chyba, protože jde o střet zájmů.“ 
D. KOCMAN, J. PALEČEK, Formalismus a inspekce 
kvality sociálních služeb – Zpráva z kvalitativního 
šetření, Praha: Centrum pro výzkum a inovaci 
v sociálních službách, o. s., 2013, s. 29. 

Tabulka č. 2: Přehled provedených inspekcí podle druhu 2017–2020 

Rok
Celkem

provedeno
inspekcí

Z toho
inspekcí  
v plném  
rozsahu  

Z toho
základních

inspekcí

Z toho  
následných

inspekcí

Počet inspekcí
zahájených 
na základě 

stížnosti nebo 
podnětu

2017 305 5 261 39 68
2018 222 9 190 23 42
2019 147 1 139 7 52
2020 80 0 80 0 18
Celkem 754 15 670 69 180

Zdroj: MPSV

Tabulka č. 3: Přehled výsledků námitkového řízení 2017–2020 

Rok Počet námit-
kových řízení

Počet jednotli-
vých námitek

Z toho  
vyhověno 

plně

Z toho  
vyhověno 
částečně

Z toho  
zamítnuto 

2017 27 154 59 15 80
2018 9 38 12 5 21
2019 11 52 27 3 22
2020 3 31 8 2 21
Celkem 50 275 106 25 144

Zdroj: MPSV
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Nikomu asi nemusím připomínat podzim loňského roku, kdy epidemie covidu 
prošla pobytovými sociálními službami. Ze dne na den vypadli zaměstnanci přímé 
péče a postižené domovy volaly na pomoc dobrovolníky, studenty, vojáky. 

I  u  nás prostřednictvím dobrovolnic-
kého centra nastoupila dobrovolnice, 
paní XY, zapálená žena s  vůlí pomá-

hat. S ohledem na klienty jsme nežádali 
pomoc s  péčí, ale zejména s  dezinfekcí 
klik, madel, vozíků a  podobně. Vzhle-
dem k  tomu, že dosud neprobíhalo 
testování ani klientů, ani zaměstnanců, 
nevěděli jsme, kdo je či není pozitivní, 
byla poučena, aby nevstupovala bezdů-
vodně do pokojů klientů, kteří se v nich 
převážně zdržovali. Z televize, tisku, zá-
kazu návštěv a  absence personálu byli 
vystrašení dost a dost.

Dobrovolnice nabídla svoji pomoc každý 
den, protože své povolání profesionální 
hudebnice nemohla vykonávat. Vzhle-
dem ke  každodenní přítomnosti a  naší 
potřebě jsme jí nabídli práci na dohodu 
a  uzavřeli smlouvu do  konce roku. Už 
během jejího působení jí bylo několikrát 
připomenuto, aby dodržovala naše po-
kyny o vstupování do pokojů. Omlouva-
la se tím, že ji klienti rádi vidí.

Po  uklidnění personální krize jsme do-
hodářku převedli na recepci, kde se vě-
novala obsluze návštěvnického boxu, 
doprovodu klientů k  návštěvě a  pak 

na  pokoj, dezinfekci boxu. Zaznamena-
li jsme, že ve  volných chvílích dochází 
do  pokojů, provádí s  klientkou nácvik 
chůze po  schodech, předává své tele-
fonní číslo, navazuje osobní kontakty, 
což je v rozporu s vnitřními pravidly or-
ganizace. Uvítali jsme, že dohoda byla 
ukončena.

Dohoda však byla ukončena pouze 
z  naší strany. Jakmile bylo spuštěno 
bezplatné testování jako vstupenka 
do pobytové služby, paní XY začala do-
cházet za klienty. U každého se zdržela 
předepsaných 15 minut, ale v  domově 
strávila téměř celé odpoledne. Zazna-
menali jsme nákupy klientce, kontrolu 
skříně klienta, návštěvy klientky, která 
nevěděla, proč za ní chodí, návštěvu kli-
enta, jehož syn vzkázal, že si návštěvy 
nepřeje, neboť chodí na  návštěvy sám 
a často. Upozornila jsem paní XY, že její 
pracovní poměr skončil, a  že potřeby 
klientů pokryjeme vlastními silami. Se 
zlou jsem se potázala. Odpověděla mi, 
že jí návštěvy nemohu zakázat, což je 
pravda, sdělila mi, že ,,její“ klienti ji ví-
tají, což je také pravda, že syn nemůže 
zakazovat návštěvy svému svéprávné-
mu otci. Položila jsem otázku, jak ví, že 

je otec svéprávný, zdůraznila jsem, že 
nákupy klientům u  nás může provádět 
pouze kompetentní osoba a každá ma-
nipulace s  penězi musí být zanesena 
do  dokumentace klienta. Zdůraznila 
jsem rovněž, že do skříně klientů vstu-
puje také pouze kompetentní osoba. 
Paní mi odpověděla, že péče v domově 
je tak bídná, že ji musí suplovat a vzhle-
dem k  tomu, že jí v  tom bráním, podá 
podnět krajskému úřadu. A tak se i sta-
lo. Stížnost je na  tři stránky, popisuje, 
jak není poskytována dostatečná péče,  
klienti leží pouze v plenách, není jim řád-
ně podána strava, na  klienty personál 
křičí, nedoprovází je ven. A další a další 
hrůzy. Stížnost byla podána na  Krajský 
úřad Ústeckého kraje a  Krajským úřa-
dem předána zřizovateli, obci Bystřany. 
Kraj podal rovněž podnět MPSV. 

Ve stížnosti paní XY píše, že klientům po-
máhala intuitivně, že navázala přátelské 
vztahy. Možná právě v  intuitivní péči je 
kámen úrazu. Osoba bez znalosti péče 
například o  klienta s  demencí nemů-
že pečovat intuitivně. Nemůže poznat, 
jestli se jedná o demenci nebo jiné one-
mocnění, nemůže bez znalosti diagnózy 
provádět nácvik chůze po schodech, ne-
může aktivizovat člověka, který o aktivi-
zaci nestojí, nesmí vstupovat do vztahů 
mezi klientem a  jeho blízkou osobou.  
A  nemůže zneužívat citového rozpolo-
žení seniorů pro uspokojování své obě-
tavosti. 

Jsme poučeni a každého dalšího dobro-
volníka budeme hodně prověřovat. Naše 
situace však odhalila slabinu, která nemá 
řešení. Kdokoliv může docházet do zaří-
zení, vyhlédnout si klienta a  manipulo-
vat jej ke svému prospěchu. Pokud klient 
prohlásí, a to se v našem případě děje, že 
je to jeho návštěva a přeje si ji, neexistu-
je způsob, jak tomu zabránit. 

MIROSLAVA BAREŠOVÁ 
ředitelka Domova důchodců Bystřany

K DY Ž  D OBR Á  V ŮLE

NESTAČÍ

Napište nám o svých zkušenostech s dobrovolníky. Email: redakce@marcom-praha.cz

Ilustrační foto z archivu DD Bystřany

N Á Z O RY,  D I S K U Z E
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Jedním z nových prvků, které před 15 lety přinesl do života zákon o sociálních 
službách, byl institut inspekce sociálních služeb. Cílem inspekce je podle uvede-
ného zákona posoudit kvalitu poskytování sociálních služeb prostřednictvím 
naplňování standardů kvality. Je potřeba zcela jednoznačně na úvod konstato-
vat, že kvalita poskytovaných sociálních služeb se v posledních letech výrazně 
zvýšila, myslím, že např. péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb 
je na nesrovnatelně vyšší úrovni než na lůžkách následné péče ve zdravotnických 
zařízeních. Ostatně nález bývalé veřejné ochránkyně práv z r. 2017 hovoří jednoznačně…

Přes tuto skutečnost je však nutno 
konstatovat, že inspekce sociál-
ních služeb se dlouhodobě potý-

ká s  celou řadou problémů, které brání 
tomu, aby byly naplněny myšlenky, s ni-
miž byl tento institut koncipován v rámci 
jednoho z prvních návrhů zásad zákona 
o sociální pomoci v r. 1998. Inspekce teh-
dy byla chápána jako nezávislá instituce, 
jejímž prostřednictvím mělo mj. dochá-
zet k  objektivnímu zhodnocení sociál-
ní situace podle konkrétních místních 
specifik, explicitně bylo definováno, že 
nebude podléhat režimu státní kontro-
ly. Bohužel v dalších fázích legislativního 
procesu byly tyto myšlenky opuštěny, 
inspekce sociálních služeb se dostala 
pod režim státní kontroly, což s  sebou 
přináší všechny negativní věci, které trá-
pí především poskytovatele sociálních 
služeb. Sice v posledních dvou letech se 
díky nepříznivé epidemiologické situace 
počty inspekcí výrazně snížily, nicméně 
obavy poskytovatelů sociálních služeb 
z návštěvy inspektorů přetrvávají.
Jak tomu čelit? Z  mého pohledu je po-
třebné inspekci sociálních služeb v  tom 
pojetí, jak ji dnes známe, zcela jednoznač-
ně opustit. Je zřejmé, že řadu registrač-
ních povinností musí i  nadále stát kont-
rolovat prostřednictvím svých institucí, 
samotná kontrola naplňování standardů 
kvality v  praktické každodenní činnosti 
poskytovatelů sociálních služeb by však 
podle mého názoru měla být svěřena jed-
notlivým profesním organizacím sdružu-
jícím jednotlivé poskytovatele sociálních 
služeb, tedy např. Asociaci poskytovatelů 
sociálních služeb ČR, Sdružení azylových 
domů, České asociaci pečovatelských slu-
žeb, popř. jiným zastřešujícím organiza-

INSPEKCE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
NO ČNÍ  MŮR A  VŠECH  POSK Y TOVAT ELŮ

Z   D O M OVA

Zábavné odpoledne s hipoterapií
V Domově sociálních služeb v Meziboří proběhlo zábavné odpoledne, spojené s hipote-
rapií, soutěžemi, občerstvením a živou hudbou. Počasí se vydařilo, vládla skvělá nálada. 

Děkujeme všem zúčastněným, ale i  těm, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na organizaci a průběhu celé akce. Děku-
jeme za hudební produkci paní B. a koňá-
kům z ranče na Hajdě z Chudeřína, kteří 
vážili cestu až k nám. Velké díky patří naší 
kolegyni Lence, která hipoterapii pro naše 
uživatele zajistila. 

BLANKA BERANOVÁ 
aktivizační pracovnice

cím. Tyto organizace by potom ze svého 
středu nominovaly zkušené odborníky, 
kteří by podle svých odborností zajišťova-
li skutečné naplňování standardů kvality 
poskytovaných služeb v  praxi. Z  ohlasů 
a  informací, které mám od  řady posky-
tovatelů sociálních služeb, je zřejmé, že 
doposud je kontrola naplňování standar-
dů kvality zpravidla orientována na  to, 
jak jsou jednotlivé standardy písemně 
formulovány bez toho, aby se ověřovala 
jejich skutečná realizace. Svoji roli v tomto 
smyslu zcela jednoznačně hraje skuteč-
nost, že často jsou členy inspekčních týmů 
mladí pracovníci bez vlastních zkušeností 
s poskytováním sociálních služeb v praxi.
Kdo by měl být inspektorem? Domnívám 
se, že by mělo jít o zkušeného odborníka 
s dlouholetou praxí při poskytování soci-
álních služeb. Tak jako poslancem Posla-
necké sněmovny Parlamentu může být 
občan starší 21 let a senátorem v Senátu 
občan, který je starší 40 let, tak i  inspek-
torem by měla být osoba, která již dosáh-

la určitého věku (domnívám se, že věková 
hranice 40 let je odpovídající) a která má 
alespoň 10 let praxe při poskytování ur-
čitého typu sociální služby (je zřejmé, že 
ten, kdo je odborníkem na  poskytování 
sociálních služeb např. v domově pro se-
niory by neměl být inspektorem pro za-
jišťování péče např. v zařízení rané péče). 
Výběr jednotlivých inspektorů by měl být 
v gesci jednotlivých zastřešujících organi-
zací, při samotném hodnocení naplňová-
ní jednotlivých standardů v praxi by jako 
inspirace mohl sloužit systém hodnocení, 
který používá Asociace poskytovatelů so-
ciálních služeb ČR v rámci svého projektu 
„Značka kvality v sociálních službách“. 
Podaří se tato řešení promítnout do   
praxe? Domnívám se, že pokud by se to 
podařilo, noční můra poskytovatelů so-
ciálních služeb by zmizela.

LADISLAV PRŮŠA
Fakulta veřejných politik

Slezská univerzita v Opavě
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SPORY
SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI 
V DOBĚ COVIDOVÉ
Na stránkách tohoto periodika vás pravidelně informujeme o některých zásadních soudních sporech se 
zdravotními pojišťovnami. Tyto spory probíhaly i v průběhu covidových omezení, byť ne tak intenzivně. 
Především do finiše vstoupily spory vyvolané nálezy Ústavního soudu, o nichž jsme čtenáře podrobně 
informovali v Rezidenční péči počátkem roku 2020. V současné době jsou tyto spory již pravomocně 
skončeny a v tuto chvíli zbývá poslední, ve kterém je podána ústavní stížnost. Bohužel, obecné soudy 
i Nejvyšší soud našim žalobám nevyhověly.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE V PZSS 
JSOU V PRÁVNÍM VAKUU

Pokud jsem pak nález Ústavního soudu 
ze dne 18. července 2017, sp. zn. IV. ÚS 
2545/16 označil za  Pyrhovo vítězství Vše-
obecné zdravotní pojišťovny ČR (dále jen 
VZP), hluboce jsem se mýlil. V tomto nále-
zu Ústavní soud, opíraje se i  o  předchozí 
nálezy (Pl. ÚS 3/2000 a Pl. ÚS 19/13), zaujal 
právní názor, který by se dal charakterizo-
vat tak, že platby zdravotních pojišťoven 
mají pokrýt účelně vynaložené nákla-
dy poskytovatele na  zdravotní péči. Jde 
o  jasnou a  srozumitelnou větu, která má 
navíc oporu i  v  citovaných předchozích 
nálezech, a která dovedena v praxi do reál-
ného života, by znamenala výrazný zásah 
do systému úhrad zdravotní péče v poby-
tových zařízeních sociálních služeb (dále 
jen PZSS). Pokud by se tato právní věta 
vztáhla i  na  ostatní segmenty zdravotní 
péče, což dle mého názoru je možné a jde 
jen otázku výkladu, pak by se systém veřej-
ného zdravotního pojištění otřásl v samot-
ných základech a směřoval by ke kolapsu.

Otázka úhrad za  poskytování zdravotní 
péče v PZSS je předmětem řady jednání, 
jež vede Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR a  GF 913 se zdravotními 
pojišťovnami. Řešení je však v  nedo-
hlednu. Již skutečnost, že téměř každý 
rok máme v úhradové vyhlášce jiný způ-
sob výpočtu, působí depresivně, a  to se 
na  PZSS úhradová vyhláška nevztahuje, 
avšak na  základě judikatury Nejvyššího 
soudu je možno ji aplikovat analogic-
ky. Je-li pak způsob úhrady stanoven 
v úhradovém dodatku, úhradová vyhláš-
ka se analogicky nepoužije a  platí takto 
smluvně dohodnuté podmínky úhrady. 
Zdravotní pojišťovny při případných ná-
mitkách užívají s  oblibou staré římské 
„pacta sunt servanda“ (smlouvy se mají 

plnit). Tento argument s oblibou používa-
jí i v soudních sporech.

Ústavní soud opakovaně upozornil 
na  chybějící právní úpravu poskytování 
zdravotní péče v  PZSS. Současně kon-
statoval, že nemůže nahradit nečinnost 
normotvůrce. Pokus Ministerstva zdra-
votnictví doplnit do  úhradové vyhlášky 
i  segment sociálních služeb nedopadl 
dobře a  Ústavní soud svým nálezem  
sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ze dne 13. prosince 
2016 dotčenou část úhradové vyhlášky 
na rok 2016 (vyhl. č. 273/2015 Sb.) zrušil. 
Důvodem byl nedostatek zákonného 
zmocnění v zákoně o veřejném zdravot-
ním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb.). Tedy 
i nadále zůstává otázka úhrady zdravotní 
péče v PZSS v právním vakuu.

PLATBY OD ZDRAVOTNÍCH  
POJIŠŤOVEN MAJÍ POKRÝT NÁKLADY. 
JAK BY TO VIDĚL JÁRA CIMRMAN?

Ale zpět k  našim soudním sporům. Je 
jenom symbolické, že v proběhlých spo-
rech se obecné soudy, ale i Nejvyšší soud 
nevypořádaly s tezí, že platby od zdravot-
ních pojišťoven by měly pokrýt účelně vy-
naložené náklady poskytovatele na zdra-
votní péči.
Jak jsme již uvedli výše, úhradové vyhláš-
ky neobsahují úpravu týkající se odbor-
nosti 913. Je to tak trochu paradox, když 
výkonová vyhláška (vyhl.č. 134/1998 Sb.) 
naopak upravuje segment 913 – ošetřo-
vatelská péče v  sociálních službách. Zde 
se dozvíte, jaké výkony odpovídají této 
odbornosti, jaká je jejich bodová hodno-
ta, kdo je smí vykonávat atd. Ale úhradová 
vyhláška již tuto odbornost neobsahuje, 
takže se nedozvíme, jakou hodnotu má 
bod ve  výkonech odbornosti 913. Tedy 
je nutné uzavřít úhradový dodatek, kde 
se hodnota bodu a další skutečnosti sta-

noví. Pokud nedojde k  uzavření úhrado-
vého dodatku, nastupuje analogie. Že je 
analogie v  případech taxativního výčtu 
v  úhradové vyhlášce (jen vyjmenované 
odbornosti a žádné jiné) nepřípustná (viz 
názory právní teorie, např. prof.  Knappa, 
Weinbergera), nehraje pro soud žádnou 
roli. Analogii připustil ve  svém judikátu 
Nejvyšší soud.

Ale i tam, kde dojde k uzavření úhradového 
dodatku, což je většina případů, není z po-
hledu právní teorie věc zcela zřejmá. Ne-
jasnosti vnesl do této problematiky zákon 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úpravou 
tzv. adhezních smluv. Úhradový dodatek, 
podle mého názoru, naplňuje zákonem 
stanovenou charakteristiku smluv uzaví-
raných adhezním způsobem, přičemž zá-
kon s touto charakteristikou těchto smluv 
spojuje ochranu slabší smluvní strany, a to 
až neplatností takového ujednání, které je 
pro slabší stranu nevýhodné.

V  rámci objektivnosti musíme přiznat, 
že soudy dovodily, že úhradové dodat-
ky nelze považovat za smlouvy adhezní. 
Soudy uzavřely, že nebylo prokázáno, 
že by základní podmínky byly určeny 
jen jednou ze smluvních stran či dle je-
jích pokynu, že by byly pro slabší stranu 
nevýhodné a  že druhá smluvní strana 
(slabší) neměla příležitost obsah smlou-
vy jakkoliv ovlivnit.

Ale jak říkal Jára Cimrman, analogie či od-
mítnutí adhezních smluv se nám nemusí 
líbit, nemusíme s tím souhlasit, ale to je asi 
tak všechno, co s tím můžeme dělat.

CO NEJVYŠŠÍMU SOUDU ZŘEJMĚ 
UNIKLO

S dalšími našimi žalobními tvrzeními v ža-
lobách, jež se opíraly o  nález Ústavního 
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soudu IV. ÚS 2545/16, se soudy vyrovnaly 
následujícím způsobem.

Pokud jde o argumentaci citacemi z nále-
zů ústavního soudu, zejména nálezu IV. ÚS 
2545/16, pak soudy dovodily, že se tento 
nález týká jiné skutkové situace, a sice situ-
ace, kdy mezi účastníky není uzavřen úhra-
dový dodatek. Námitku, že závěry tohoto 
nálezu mají obecnou platnost a že se vzta-
hují i na situaci, kdy je postupováno podle 
úhradové vyhlášky či je uzavřen dodatek, 
soudy odmítly. Námi uvedená judikatura 
Ústavního soudu je podle soudů neapliko-
vatelná.

Dále soudy dovodily, že úhradová vy-
hláška č. 273/2015 Sb. sice byla Ústav-
ním soudem zrušena, avšak do budouc-
na (což je úsměvný argument, protože 
platnost úhradové vyhlášky je vždy 
na jeden rok). Navíc i v případě platnos-
ti této vyhlášky by se na  ni měla vzta-
hovat právní věta, že platby od  zdra-
votních pojišťoven by měly uhradit 
účelně vynaložené náklady poskyto-
vatele na zdravotní péči. Nejvyšší soud 
nás pak ve svém rozhodnutí obvinil, že 
uvedenou judikaturu Ústavního soudu 
dezinterpretujeme.

Nejvyšší soud pak dovodil, že protiústav-
ní zásah do  práva na  podnikání je vy-
loučen, je-li hodnota bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a  regulační omezení 
výsledkem dohodovacího řízení. Soudu 
zřejmě uniklo, že PZSS se dohodovacích 
řízení nezúčastňují (právní úprava § 17 
zákona O veřejném zdravotním pojištění 
se na ně nevztahuje).

Obecné soudy pak konstatovaly, že sys-
tém veřejného pojištění je limitován 
objemem finančních prostředků. Asi se 
shodneme, že toto není právní argu-
ment a že na to měl myslet spíše ústavní 
soud.

Soudy pak dovodily, že tam, kde byl uzavřen 
úhradový dodatek, zdravotní pojišťovna 
plnila v souladu s tímto dodatkem. Zásada 
pacta sunt servanda je rovněž předmětem 
ústavní ochrany. Navíc ujednání o způsobu 
stanovení ceny ve  zvláštní smlouvě vylu-
čuje protiústavní zásah do práva podnikat, 
uvedl Nejvyšší soud. Nebylo také proká-
záno porušení smluvních povinností a ne-
platnost těchto ujednání.

Obecné soudy pak konstatovaly, že žalob-
ce neskončil se ztrátou, naopak se ziskem, 

byť minimálním (připomínáme, že šlo pří-
spěvkovou organizaci!). Naše žaloba smě-
řovala k platbám za zdravotní péči, takže 
je naprosto nerozhodný případný hospo-
dářský výsledek žalobce. Nejvyšší soud 
si uvědomil absurditu závěru obecných 
soudů a konstatoval, že odvolací soud se 
zabýval hospodařením PZSS pouze pod-
půrně.

ZÁVĚREM:  
ÚSPĚŠNÍ JSME NEBYLI

Výše jsme uvedli nejčastější námitky sou-
dů proti našim žalobám, když jsme se do-
máhali doplacení oněch nákladů na zdra-
votní péči, jak o nich hovořil Ústavní soud. 
Ten dokonce uvedl, že pokud by tomu tak 
nebylo, mohlo by se jednat o  porušení 
práva na podnikání podle čl. 26 odst. 1 Lis-
tiny práv a svobod.

Jak je zřejmé, úspěšní jsme nebyli. 
Do  jaké míry tato naše, byť neúspěšná 
aktivita, probudí z  letargie Ministerstvo 
zdravotnictví, či bude mít dopad na   
praxi zdravotních pojišťoven, uvidíme 
v příštích letech.

JUDr. PETR HALUZA

/ Specialisté na přesuny a zvedání 
imobilních osob

SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Kettnerova 1940, 155 00 Praha 5 

www.soralhanzlik.eu 
info@soralhanzlik.eu
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distributor produktů 
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ONLINE SENI CUP
PRÁVĚ VRCHOLÍ

Letos je všechno jinak. Každý z  nás 
se musel přizpůsobit novým situ-
acím, které nám do  života vnesla 

koronavirová pandemie. Pro někoho 
znamenala zastavení a zklidnění, někdo 
se musel vyrovnávat s  opravdu vážný-
mi dopady, pro jiné znamenala výzvu  
a nový start. 
Společnost TZMO – organizátor turnaje 
v  malé kopané mezi týmy reprezentují-
cími zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené, nebo-
li Seni Cupu – nechtěla pravidelné účastníky turnaje zklamat, 
a tak pro ně letos připravila online výzvu – SENI CUP ONLINE 
2021 s podtitulem SKÓRUJ NA DÁLKU. 
Do výzvy se mohly (a ještě pár dní mohou) přihlásit týmy, které 
měly chuť předvést fotbalové dovednosti, vlastní choreu nebo 
zpěv s fotbalovým námětem.

Jak se přihlášené týmy úkolu zhostily, je 
možné sledovat na facebooku Seni Cupu 
www.facebook.com/senicup.cz. Organizá-
toři zde postupně zveřejňují všechna vi-
dea, která od účastníků obdrželi. Videa je 
možno ocenit „lajky“; ta, co získají největší 
počet palců nahoru, si zvýší šance u poro-
ty a budou moci dosáhnout na některou 
z  mnoha krásných cen (např. fotbalové 
míče podepsané českými reprezentanty).

A  protože to vypadá, že se online výzva „chytla“, společnost 
TZMO by ráda online formu ponechala i pro další ročníky. Všich-
ni doufáme, že příští rok se budeme potkávat naživo, ale pro ty, 
kteří se do  Havlíčkova Brodu (tradičního místa konání turnaje) 
nemohou dostat, je online účast skvělou příležitostí předvést 
své nadšení, snahu a chuť soutěžit. Prostě být u toho. Takže na-
přesrok offline i online!

Každoročně se v září v polské Toruni 
pořádá Mezinárodní konference 
dlouhodobé péče, která je organi-

zována pro profesionály pracující s chro-
nicky nemocnými, zdravotně postiženými 
a pacienty závislými na pomoci druhých. 
Tradice této akce sahá již do  roku 1998. 
Od tohoto roku se v Toruni potkávají od-
borníci z  celého světa, aby sdíleli svou 
„best practice“, zkušenosti, nápady, inspi-
rovali se a navzájem si pomáhali najít ta 
nejlepší řešení situací, které v  péči o  kli-
enty musí každodenně překonávat. Zá-
roveň dochází k předestření systémových 
opatření týkajících se financování a spo-
lupráce např. s nevládními organizacemi 
a  hlavně možnosti edukace pracovníků 
v sociální sféře.  

Poslední rok ukázal, jak moc se mění svět 
okolo nás. Koronovirová pandemie mno-
hé z  nás donutila přehodnotit dosavadní 
život, museli jsme překonávat nejednu 
obtíž, často jsme se museli vyrovnávat 
s nelehkými situacemi. A toto téma se po-
chopitelně prolíná i  letošním programem 
toruňské konference. 

Vzhledem k  epidemické situaci by ne-
bylo moudré pořádat akci naživo, bez-
pečnost a zdraví účastníků jsou pro po-
řadatele na  prvním místě, a  proto běží 

konference na  streamovací platformě 
pouze online. Všichni zúčastnění mohou 
využít jazykové mutace a  simultánní 
překlad.

Hlavním tématem, jak už bylo řečeno, je 
dopad pandemie na  rezidenty, pečova-
tele a  vedoucí pracovníky v  zařízeních 
dlouhodobé péče. Pandemie prokázala, 
že v určitých ohledech nejsme na nové vý-
zvy zcela připraveni. Prioritou v první fázi 
boje s  pandemií je vždy záchrana životů. 
Jaké jsou však důsledky a  vedlejší účinky 
izolace, úzkosti a vyčerpání? Dostala se bě-
hem pandemie snaha o zlepšování kvality 
života do pozadí? A  jaké dovednosti jsou 
nyní nejvíce potřeba? To jsou jen některé 
z  otázek, na  které budou odborníci letos 
hledat odpovědi.
 
Každá krize vytváří nové příležitosti 
ke  změnám, uděluje nám lekce, které 
vedou k  větší připravenosti na  podob-
né situace. Pandemie nyní postavila ce-
lou komunitu dlouhodobě nemocných 
do  zcela neznámého prostoru. Fyzické 

a  duševní vyčerpání mnohde vystřídaly 
deprese, úzkosti či zhoršení zdravotního 
stavu. Jak se s  takovouto situací vyrov-
nat? Kde nalézt zdroje k  obnově fyzic-
kých i duševních sil? I na tato témata se 
snaží odborníci z  celého světa nalézat 
v  rámci programu konference uspokoji-
vé odpovědi.

I když je pandemie a její přímé i nepřímé 
důsledky ústředním tématem toruňského 
online setkání, nemělo by být tím jediným. 
Nesmíme totiž zapomínat i na další výzvy 
dlouhodobé péče, které byly díky celosvě-
tové situaci upozaděny a kterým je nutné 
věnovat pozornost. A tak se letos diskutuje 
také o sexualitě starších osob (opomíjené 
a  tabuizované téma), léčbě bolesti, palia-
tivní péči či demenci.  

Online setkání nikdy nemohou nahradit 
setkání reálná. Mohou ale spojit lidi z růz-
ných koutů světa, umožnit jim diskuzi 
a  překročit hranice izolace, i  když tomu 
ostatní podmínky nejsou příznivě naklo-
něny. Nakonec to je přesně to, co nastalo, 
s čím jsme se potýkali a potýkáme v době 
pandemie, a kde hledáme správná řešení. 
Byla by škoda nevyužít možnosti sdílení 
zkušeností a zároveň setkání lidí, kteří sice 
na různých místech, ale ve stejnou dobu, 
řešili stejné problémy. 

Dny evropské dlouhodobé péče v polské Toruni

Více informací o konferenci Dny dlouhodobé péče naleznete na www.mkod.pl.
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OSTRAVA OPĚT 

Pandemie onemocnění covid-19 pořádně zamíchala kartami v životě každého z nás. Utlumila a změ-
nila běh věcí, na něž jsme byli až dosud zvyklí, donutila nás víc myslet na své zdraví a jeho ochranu, 
ale také nás na dlouhou dobu doslova zavřela doma. Letošní rok nás však přiměl myslet s větší mírou 
optimismu na to, co bude, a s odcházejícím létem se konečně otevírají také kulturní zařízení – divadla 
a koncertní síně.  

V ostravském Čtyřlístku – centru pro oso-
by se zdravotním postižením po dvouleté 
přestávce způsobené pandemií onemoc-
nění covid-19 opět připravují svůj tradiční 
koncertní projekt – již XIV. ročník kon-
certu Všechny barvy duhy. Uskuteční se  
8. listopadu v Domě kultury Akord v Os-
travě, který nabízí účinkujícím bezbarié-
rové prostory, moderní a krásné prostředí 
nedávno zrekonstruovaného kulturního 
stánku městského obvodu Ostrava-Jih. 

Vzhledem k přetrvávající nejistotě, jak se 
bude vyvíjet epidemiologická situace, 
budou letos na  koncertu chybět zahra-
niční i mimoostravští účinkující, ale ty os-
travské tentokrát podpoří jako patronka 
zpěvačka, skladatelka a herečka Anna K. 
Tato vrchlabská rodačka začínala svou 
kariéru jako herečka v  divadle Semafor, 
objevila se také v televizním seriálu Malý 
pitaval z  velkého města, ale dnes už je 
podstatně známější a slavnější jako zpě-

vačka. Je držitelkou pěti ocenění Anděl 
a  dalších hudebních cen, vydala několik 
hudebních alb, z nichž průlomovým byla 
deska Nebe, po níž následovala další alba 
– Noc na zemi, Večernice a její zkušenos-
ti s  bojem proti onemocnění rakovinou, 
které prodělala, se odrazily v  nahrávce 
Relativní čas. Její nejnovější album nese 
název Světlo. Všichni věří, že na koncertu 
zazní to nejlepší z jejího repertoáru.

Anna K., vlastním jménem Luciana Kreca-
rová, bude v Ostravě vystupovat společně 
s  Dětským sborovým studiem Ostrava-
-Jih, s  nímž ji pojí několikaleté přátelství 
a  úspěšná spolupráce. V  programu kon-
certu samozřejmě nemůže chybět popu-
lární bubenická skupina Rytmy hostitelské 
organizace, své umění předvedou také 
posluchači Lidové konzervatoře a Múzické 
školy v Ostravě, jejíž pedagogové se speci-
alizují na uměleckou výuku dětí a mládeže 
se zdravotním postižením, taneční skupi-
na Bílá holubice a kapela Mentallica.

Koncert se uskuteční s  finanční podpo-
rou Moravskoslezského kraje a  statutár-
ního města Ostravy pod záštitou hejtma-
na Moravskoslezského kraje Ivo Vondrá-

ka, náměstka primátora města Ostravy 
Zbyňka Pražáka a  prezidenta Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb Jiřího 
Horeckého. 

BOHDANA RYWIKOVÁ
Foto: DANIEL KURZ

P R O C V I Č M E  S I  M O Z E K !  (skrývačky pro vás i pro klienty)
V následujících větách se ukrývají naše hrady a zámky. Dokážete je objevit?

1. Dorazila cimbálová kapela, podávalo 
se výborné víno a v podloubí to všech-
no jásalo.

2. Až se tu zprávu otčím dozví, k ovčákovi 
na salaš určitě nezavítá.

3. Mládeži, dupete jako stádo slonů, ne-
můžete chodit trochu klidněji?

4. Jídlo leží na  talíři přímo nad tebou, 
z ovesných vloček, přesně jak sis přál.

5. Krabice je plná až po víko, zelných hlá-
vek máme skutečně nadbytek.

6. Máme zatykač i  na  vašeho představe-
ného, který se lstivě ukryl v chlívku.

7. Krátce po poledni celý stadion zaburá-
cel nadšením ze vstřeleného gólu.

8. Pan učitel četl dětem knížku až do své-
ho hlubokého usnutí.

9. Je to sice obrovský průšvih, ovšem po-
kusíme se z něj zdárně vybruslit.

10. Prověřil svými botami kaluž, a  nyní se 
kochal, jak jsou obaleny blátem.

11. Ten protiva lečo nacpal do kontejneru 
a ještě se na mě posměšně šklebí.

12. Mýval ti celý den šmejdil po  zahradě, 
a  pak zmizel, jako kdyby se do  země 
propadl.

LUBOŠ ČEJKA 

Řešení: 1 – Bítov , 2 – Zvíkov, 3 – Kost, 4 – Bouzov,  
5 – Kozel, 6 – Kačina, 7 – Lednice, 8 – Telč, 9 – Švi-
hov, 10 – Lužany, 11 – Valeč, 12 – Valtice.

v Barvá
ch

  duhy
...
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Máma s námi bydlí přes deset let. 
Když se nastěhovala, s  hrůzou 
jsem zjistila, že je docela obstoj-

ný alkáč. Denně vychrupla láhvinku vodky, 
což byl pro mě docela šok. Vůbec jsem 
o tomhle jejím koníčku nevěděla.
V té době ještě chodila na brigádu. A pro-
tože její spotřeba alkoholu konkurovala 
malým letounům, nevšimli jsme si počá-
tečních příznaků Alzheimera. Drobné vý-
padky paměti a problémy s orientací jsme 
přikládali nadměrné konzumaci Vodkyho 
nápojů.
Nebudu se dlouze rozepisovat, ale po ně-
kolika dobrodružných výpravách, kdy mi 
ji přivezla policie či hledal vrtulník, jsem 
pochopila, že pokud ra-
zantně nezasáhnu, tak se 
z  toho dřív nebo později 
sesypu.
Vzali jsme babi, jak jí všich-
ni od narození dcery říká-
me, k lékaři, kde jí byl Alz- 
heimer diagnostikován.  
Začali jsme mu důvěrně 
říkat Ali a rovnýma noha-
ma naskočili do kolotoče, 
který nejde zastavit.
Nejhorším obdobím byly 
počáteční Aliho námluvy. 
Hlavním úkolem se stalo 
odstavení od  alkoholu, 
potažmo peněz, za které si ho ve velkém 
kupovala, a odebrání klíčů, aby nebloudila 
nočním městem, i když lidsky chápu, že to 
v  noční košili a  pantoflích mohlo mít své 
romantické kouzlo.
Abych věděla, který že to pacholek se 
k  nám nastěhoval, přečetla jsem o  Alim 
snad úplně všechno, vyzkoušela možné 
i  nemožné, s  jediným cílem. Udržet jeho 
řádění na uzdě co možná nejdéle.
Měli jsme štěstí na lékařku, která nám fan-
dí a se kterou mohu konzultovat všechny 
svoje nápady, i  když k  tradiční medicíně 
mají trochu dál.
V  době, kdy babi začala mít noční můry, 
ze kterých bývala ráno celá vystresovaná 
a dezorientovaná, vyzkoušela jsem sílu ko-
nopí. Vždy jsem měla z těchto věcí až po-
svátnou hrůzu, ale nebyl čas na hrdinství, 
a  tak jsem svůj vrozený odpor překousla 
a vrhla se rovnýma nohama do „výzkumu“.
Vzpomněla jsem si na  dětství a  domácí 
čokoládu, kterou jsem měla ráda, a zkusi-
la v másle vylouhovat konopné listí a pak 

z něj tuto pochoutku vyrobit. Listí není tak 
silné a  babi si klidně může před spaním 
dopřát i čtyři kostičky, aniž bych se musela 
bát, že bude omámená.
Nestačila jsem se divit, jak zázračně to 
zafungovalo. Žádné noční cestování 
po baráku, hrabání ve skříních, nespavost, 
deprese či stres. To všechno zmizelo jako 
mávnutím kouzelného proutku. Babi je 
ráno vyspinkaná do růžova a přes den spí 
jen velmi zřídka.
Možná by mi mohl mít někdo za  zlé, že 
neváhám vyzkoušet jakoukoliv nadějnou 
možnost, která by pomohla pozastavit Ali-
ho řádění. Vím. Občas je na hraně zákon-
nosti. Tato nemoc je však v mámině rodo-

vé linii, takže to vlastně dělám i pro sebe.
Babi čokoládu miluje a  moc si ji pochva-
luje. Postupem jsem do ní začala přidávat 
hořčík, lecitin, taurin a sušené plody, jako 
goji, meruňky, švestky, rozinky, semena 
slunečnice a konopné semínko, takže čo-
koláda obsahuje i  spoustu zdraví prospěš-
ných látek.
Navíc to má i  jeden veliký bonus. Díky 
tomu, že babi po čokoládě spinká jako ne-
mluvňátko, můžeme si občas dovolit i ně-
jakou tu kulturu. Neříkám, že bych si troufla 
jít někam daleko, ale na chvíli se jít vyřádit 
na koncert místní kapely zvládáme. 
K běžným lékům přidávám ještě ručně pl-
něné kapsle s doplňky stravy. Kromě výše 
zmíněných máme ještě vitamín C, vápník, 
kozlík lékařský a boswellii.
Denní stále se opakující otázky řešíme 
sadou cedulek, nudu poslechem oblíbe-
ného rádia, křížovkami nebo karetní hrou 
žolíky. Poslední dobou mi babi hodně čte. 
Moc jí baví předčítání z novin a časopisů, 
a i když kolikrát vůbec nemá ponětí, o čem 

vlastně čte, statečně louská krkolomné 
odborné výrazy, a  já tak mohu pracovat 
a zároveň mít přehled o všem, co se děje 
ve světě i v oblastech vědy.
Pomáhá i s domácností. Láme rohlíky pro 
slepičky, podává mi kosti, které jim každý 
týden drtíme, nebo třeba oloupe cibuli 
či poskládá prádlo. Zkrátka se snažíme 
zlomyslného Aliho držet od těla. Snad se 
nám to zatím daří a  já jsem za  to velmi 
vděčná.
Díky tomu zatím nepotřebujeme pomoc 
zvenčí a  doufám, že se o  babi vydržíme 
starat až do konce. Musela jsem však ode-
jít z práce. Už jsem to fyzicky ani psychicky 
nezvládala a skončila na antidepresivech. 

Do  konce roku mi bude 
chodit podpora v  neza-
městnanosti. Zatím to 
finančně zvládáme, pro-
tože pobíráme příspěvek 
na péči pro III. stupeň zá-
vislosti. Až mi však skončí 
podpora v  nezaměst-
nanosti, bude to docela 
krušné. Snad se nám pak 
podaří získat příspěvek 
pro IV. stupeň. Babi má 
značné problémy s moto-
rikou a nohy už také vypo-
vídají službu. S  předcho-
zími stupni jsme naštěstí 

neměli žádné problémy, tak uvidíme.  
Jsem aktivní členkou několika facebooko-
vých skupin věnujících se péči o své blízké, 
takže vím, že je spousta možností, kam 
babi případně umístit, ale názory na kva-
litu těchto služeb se velmi různí, a  tak se 
toho dost bojím. Některé příběhy jsou 
opravdu velmi silné a člověku se při jejich 
čtení hrnou slzy do očí. Asi bych si to nikdy 
neodpustila.
Mám veliké štěstí, že mi můj přítel moc 
pomáhá. A přestože je převážná část péče 
na mně, je velikou oporou. Bez něj bych to 
asi nezvládla. Ani finančně.

Držte nám palce, a  pokud snesete tro-
chu černého humoru, můžete si přečíst 
příběhy Aliho a  naší babi v  mém blogu, 
který je takovým mým pojistným venti-
lem:  https://pubertackapredduchodem.
blogspot.com

Krásný život bez Aliho vám přeje 
HANKA VONDRÁČKOVÁ 

NÁŠ ŽIVOT S ALIM
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Zatoužíme-li se někdy podívat na  ně-
jaké dno, musíme být připraveni 
na  dobrodružství. Nejdobrodružněji 

se patrně jeví průzkum mořského dna. Však 
to známe z cizokrajných filmů. Skupina po-
tápěčů v  neoprenových oblecích zkoumá 
všelijakou mořskou havěť, nebo hledají po-
klady ze ztroskotaných lodí. Těší se, že jejich 
námaha bude odměněna unikátními obje-
vy. Zpravidla netuší, že se k nim blíží napří-
klad obrovský žralok. Ten se těší také, jenže 
na vydatnou přesnídávku.
Pokud ale nyní očekáváte dramatické líčení 
obdobné situace, zklamu vás. Osobně jsem 
se střetl pouze se žralokem v botě. Je to také 
nepříjemné setkání, ovšem přece jen méně 
dramatické, než souboj se skutečným moř-
ským predátorem. Rozhodně při něm nehro-
zí dotknutí se dna sil.
Téměř každý občas zažije situaci, kdy je nu-
cen sáhnout si na  zmíněné dno. U  vrcholo-
vých sportovců je to poměrně běžné. Stačí si 
vzpomenout na nedávno skončenou olym-
piádu v Tokiu a kanoistu Josefa Dostála, kte-
rý skončil první ze svých finálových závodů 
zcela vyčerpán.     
Pokud bychom se ve  vzpomínkách vrátili 
ještě více do minulosti, našli bychom příkla-
dy sáhnutí si na dno sil například u občanů, 
kteří se statečně potýkali s následky ničivého 

tornáda na jižní Moravě. Dlouhodobě bojo-
vali s úbytkem sil také zdravotníci, zejména 
v době vrcholné koronavirové rozpínavosti.  
Zaměstnanci domovů sociální péče a  jejich 
klienti se ale také často dotýkají dna svých 
sil. Není divu, vždyť třeba přejít dlouhou 
chodbu či dvůr s pomocí berlí nebo chodít-
ka vyžaduje od pohybově znevýhodněných 

lidí mnohdy stejné úsilí jako u  trénovaných 
osob špičkový sportovní výkon. Ti, kteří se 
o  klienty v  domovech sociální péče starají 
a  pomáhají jim, by nepochybně dokázali 
také uvést mnoho příkladů, kdy bylo pro ně 
dno sil na dosah.
Máme tady podzim a  o  tomto ročním ob-
dobí zpíval jednu ze svých krásných písní 
nezapomenutelný Jiří Grossmann. „Podzim, 
podzim přichází, nadělá mi nesnází,“ zněl mi 
často z gramofonové desky jeho hlas. Tento 
umělec také velmi citelně poznal, jak trpké je 
padnout až na dno sil. Nesnáze mu však ne-
způsobil podzim, ale nevyléčitelná nemoc. 

Letos 20. července jsme si připomněli 80. vý-
ročí jeho narození a 5. prosince uplyne 50 let 
od chvíle, kdy navždy opustil tento svět.    
Závěr mého fejetonu se ale teď vychýlil až 
příliš ke smutku, to jsem nezamýšlel, a proto 
se pokusím o změnu. Na dnech je dobré na-
příklad to, že i když na ně z nějakého důvo-
du padneme, většinou se od nich lze odrazit 
k lepší budoucnosti. I tak vám ale přeji, abys-
te častěji objevovali dna symbolizující spíše 
radost než vyčerpání. Názornou ukázkou 
tohoto typu je třeba dno krabice po vybalení 
pěkného dárku. Zato „dáreček“, jakým může 
být například dna ve  smyslu onemocnění 
kloubů, nechť se vám vyhýbá velkým oblou-
kem. (Ať ta potvora zaleze třeba do křížovky 
pod heslem – pakostnice jinak na tři písme-
na!)
Opusťme nyní dna sil i dnu bolestivou a radši 
se podívejme na spodní části nádob. Propra-
cováváme-li se například nějakou chutnou 
krmí ke dnu talíře nebo lahodným nápojem 
ke  dnu číše, jedná se o  činnosti veskrze ra-
dostné. To by v tom byl čert, aby nám nepo-
zvedly náladu, když pozvedneme zajímavě 
naplněné sklenky! Tak si něco dobrého nalij-
te – na zdraví – a do dna!

P. S.: A hodně úspěchů při odrazu!
LUBOŠ ČEJKA                                                                                                             

Až 
na dno
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KONVERZAČNÍ TECHNOLOGIE
aneb KRABIČKA JARMILA

Úpadek řeči patří mezi projevy Alz- 
heimerovy choroby. Poruchy řeči 
korelují s  kognitivním poklesem, 

který nemoc způsobuje. V  Centru Seňo-
rina sledujeme také vývoj konverzačních 
technologií, které by úpadek řeči dokázaly 
zpomalit. Pokročilé technologie mohou 
v budoucnosti také zkvalitňovat život lidí 
s Alzheimerovou nemocí a rodinám, které 
o ně pečují. Žádná technologie samozřej-
mě nemůže nahradit lidskou komunikaci, 
ale může být užitečná. 

Zahraniční odborníci už testovali robotic-
ké společníky v komunitách lidí s demencí 
a ukázalo se, že i konverzace s robotem má 
pozitivní účinky, vede ke zvýšené mozko-
vé aktivitě a interakci. Velkým přínosem je 
také snížení stresu jak u příjemců péče, tak 
u pečovatelů.

Konverzační umělou inteligenci nám 
v  Centru Seňorina představili Ondřej 
Hrách a Markéta Vaňková ze startupu Pro-
methist. Jejich konverzační technologie se 

jmenuje Brainquist. Česky mluvící 
alternativě, kterou mají naši klien- 
ti a  pečovatelky k  dispozici, se 
říká „krabička Jarmila“. Po  zapnutí 
dokáže se seniorem konverzovat 
a nabízí i rébusy, hádanky nebo lo-
gické úlohy. Klienti a jejich rodinní 
příslušníci mají možnost naučit se 
u nás tuto technologii používat.

Jedním z  hlavních cílů společnosti Pro- 
methist je vytvoření konverzační techno-
logie, která dokáže efektivně pomáhat 
při léčbě mentálních a  kognitivních pro-
blémů. Uživatelům by měla pomoci lépe 
zvládat negativní emoce, pocit odcizení 
a  osamělosti, úzkosti, frustrace nebo de-
prese. Negativní pocity má zmírnit tím, 
že s člověkem naváže každodenní rutinní 
a empatickou komunikaci.

Centrum Seňorina poskytuje péči v duchu 
Montessori principů klientům s Alzheime-
rovou nemocí nebo jiným typem demen-
ce. Pomáháme i rodinám, které o nemoc-
né pečují. Mimo jiné tak, že je učíme lépe 
zvládat vzájemnou komunikaci a předává-
me jim důležité informace.

ALŽBĚTA FALTYSOVÁ
Centrum Seňorina, z.s.
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SENIOR TELEFON
ŽIVOTa 90 
ROZHOVOR REZIDENČNÍ PÉČE  
S Mgr. ANETOU MUNDOK NITSCHOVOU
Zaujala nás nedávno vydaná tisková zpráva o tom, že domovy pro seniory nebývají vždy onou oázou 
bezpečí, pohody a klidného stáří, jak bychom se mohli domnívat. Proč tomu tak je? Na co nejčastěji 
narážejí lidé, kteří se o problémy seniorů zajímají a snaží se jim pomáhat? Ptali jsme se paní Mgr. Anety 
Mundok Nitschové, vedoucí linky důvěry Senior telefon, kterou jako jednu ze svých asistenčních služeb 
založila organizace ŽIVOT 90, z. ú.  Tato bezplatná, anonymní a odborná linka je seniorům k dispozici  
24 hodin denně.

Kdy a proč vznikla linka důvěry Senior 
telefon? 
Linka důvěry Senior telefon vznikla v roce 
1991, rok po  založení organizace ŽIVOT 
90, jako první linka důvěry v České repub-
lice se zaměřením právě na starší občany. 
V devadesátých letech vznikala nová pra-
coviště krizové pomoci pro různé cílové 
skupiny a  telefon je stále často jediným 
komunikačním prostředkem, který mají 
senioři a  seniorky doma. Zvláště lidé se 
zdravotními problémy a  pohybovým 
omezením mohou mít zhoršený přístup 
k získání podpory v náročných životních 
situacích.

Mají čeští senioři větší povědomí o tom, 
že taková linka vůbec existuje? 
Denně se na nás obracejí desítky klientů 
z různých koutů republiky. Linku jim do-
poručí známí, narazí na  ni na  internetu, 
slyší o ní v rozhlasovém či televizním vysí-
lání, vidí letáček v ordinaci u lékaře. Také 
mohou získat kontakt od  poskytovatele 
sociálních služeb. Mnoho klientů a klien-
tek se na nás obrací také opakovaně. 

Využívají vaši linku důvěry víc lidé 
žijící v domácím prostředí anebo lidé 
z domovů pro seniory? 
Senior telefon je linka důvěry, která je 
anonymní. To znamená, že se často ani 
nedozvíme, odkud nám klienti a klientky 
volají, pokud nám to sami nesdělí. Obec-
ně ale pozorujeme, že se na  nás obrací 
více klientů a klientek žijících v domácím 
prostředí. 

S jakými problémy seniorů se setkává-
te nejčastěji? 

Doprovázíme senio-
ry a  seniorky, kteří se 
dlouhodobě potýkají 
s  úzkostmi, deprese-
mi, osamělostí, zdra-
votním omezením. 
Často žijí sami, nemají 
si s kým jiným o svých 
starostech promluvit 
nebo se stydí s blízký-
mi o  svojí nepříznivé 
situaci hovořit. Ob-
racejí se na  nás lidé, 
kteří mají problémy 
v  mezilidských vztazích, ať už se svými 
nejbližšími nebo známými a přáteli. Mno-
ho starších lidí je také ve  finanční tísni, 
nevystačí jim důchod, zajímají se, o  jaké 
příspěvky a dávky mohou požádat. Nabí-
zíme také možnost využití různých sociál-
ních služeb v případě, že klienti a klientky 
ztrácejí soběstačnost a potřebují podpo-
ru.  S  úmrtím partnera nebo partnerky, 
ale i domácího mazlíčka, se lidé mnohdy 
špatně vyrovnávají. Je to velká zátěž, tak-
že i o tom volající hovoří s našimi konzul-
tantkami a konzultanty.
Poskytujeme také kontakty na úřady, lé-
kaře, nemocnice, či jiné odborné institu-
ce, které potřebují seniorky a senioři kon-
taktovat kvůli řešení nepříznivé situace. 
Přesto nejčastěji zastoupeným tématem 
našich hovorů je osamělost, se kterou se 
starší lidé potýkají.
V  poslední době byla častým tématem 
koronavirová situace a  problematika oč-
kování. Lidé se potřebovali zorientovat 
ve  vládních nařízeních, která se často 
měnila velmi rychle, sháněli ochranné 
pomůcky či sdíleli obavy o  své zdraví 

a  o  zdraví svých blízkých 
a obecně i strach z nákazy 
a  další obtíže s  tím spoje-
né – jako například izolaci 
od  společenského života 
a  blízkých. V  neposlední 
řadě se na  nás obracejí 
i  neformální pečující, jimž 
poskytujeme podporu 
a  možnost sdílení, orien-
taci v  sociálních službách, 
dávkách a kompenzačních 
pomůckách.

Jakým způsobem jim vaše organizace 
může pomáhat v obtížných situacích? 
Organizace ŽIVOT 90 poskytuje společ-
ně se zmíněnou linkou důvěry Senior 
telefon šest sociálních služeb. Na  území 
Prahy ve  vymezených lokalitách působí 
pečovatelská služba, odlehčovací cen-
trum může pomoci k  oddychu pečují-
cím, Centrum aktivního stáří zajišťuje 
možnost starším lidem trávit čas aktivně 
naučnými vycházkami nebo jazykovými, 
počítačovými, pohybovými a  tvůrčími 
kurzy. Klienti a klientky mohou využít od-
borné sociální a právní poradenství, které 
je zdarma a  je poskytováno telefonicky, 
osobně nebo ve  formě chatu na  webo-
vých stránkách. Velmi rozšířena je také 
naše služba tísňové péče, kterou využí-
vají senioři a  seniorky po  celém území 
republiky. Poskytuje jim jistotu, že se jim 
v případě pádu nebo zhoršení zdravotní-
ho stavu dostane rychlé pomoci. 

V internetovém rozhovoru, který vyšel 
pod titulkem „Domovy pro seniory 
neznamenají automaticky bezpečí“, 
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Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují

4.–10. října 2021

Mediální partneři

www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Partneři Týdne sociálních služeb ČR

Armáda spásy  I  Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR  

Česká unie neslyšících  I  Diakonie ČCE
Jihočeský kraj  I  Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj  I  Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj  I  Liberecký kraj  

Město Prachatice  I  Moravskoslezský kraj
Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR  I  Olomoucký kraj  

Pardubický kraj  I  Plzeňský kraj
Statutární město Brno  

Statutární město Ostrava
Středočeský kraj  I  Ústecký kraj

Unie zaměstnavatelských svazů ČR  
Zlínský kraj

Týden
sociálních 

služeb
Bezpečně doletíme do cíle

se uvádí, že služba linky důvěry Senior 
telefon dlouhodobě eviduje nárůst 
případů domácího násilí, a to nejen 
v domácím prostředí, ale i v poby-
tových sociálních službách, kam se 
senioři a seniorky uchylují s vidinou 
důstojného a poklidného stáří a zajiš-
těné péče. Největší nárůst takových 
případů je uváděn mezi rokem 2018 
a 2019, kdy jste na lince důvěry Senior 
telefon zaznamenali téměř o 50 pro-
cent víc hovorů týkajících se problémů 
v těchto zařízeních, které se klasifikují 
jako týrání. Ovlivnila loni tuto situaci 
i pandemie onemocnění covid-19, kdy 
se omezily sociální kontakty a senioři 
byli více izolováni, ať už doma nebo 
v zařízeních sociálních služeb? 
Ačkoli jsme nárůst počtu hovorů týkají-
cích se domácího násilí během pandemie 
očekávali, v roce 2020 jsme zaznamenali 
naopak mírný pokles počtu hovorů souvi-
sejících s domácím násilím a týráním. Což 
ze zkušenosti víme, že nemusí zname-
nat, že nárůst fyzické či psychické agrese 
v  domácnostech neeskaluje, ale senioři 
řešili jiné, aktuálně důležitější obtíže, a to 
právě strach o svůj život v rámci probíha-
jící pandemie koronaviru. Naopak jsme 
pozorovali vysoký nárůst hovorů týkající 

se poradenství. Senioři a  seniorky měli 
obavy z  neznámého, nikdo nevěděl, co 
nás čeká, jak se bude situace vyvíjet. Po-
skytovali jsme jim ověřené informace, 
edukovali je, jak snížit riziko nákazy. 

V čem vidíte největší slabiny péče o se-
niory v domovech pro seniory? 
Z pohledu Senior telefonu mohu říct, že 
se občas setkáme s názorem, že se klienti 
a klientky zdráhají využít domovy pro se-
niory, protože mají obavy o své soukromí 
a kvalitu péče, také mají obavy z toho, že 
jim nebudou stačit finanční prostředky. 
Setkáváme se také s tím, že si příbuzní kli-
entů a klientek v domovech pro seniory 
stěžují, že je nedostatek personálu a kli-
entům se nestíhají věnovat, jak si před-
stavovali. 

Člověk by řekl, že tíha problémů, jež 
musíte na lince důvěry řešit, může rych-
le udolat i silného jedince. Máte nějaký 
vlastní recept na „syndrom vyhoření“? 
Pokud si člověk tuto profesi vybere, musí 
počítat s  tím, že se bude každý den se-
tkávat s  lidmi, kteří se budou svěřovat 
s  těžkostmi a  hledat pomoc. Je potřeba 
být na to připraven. Kromě výcviku v kri-
zové intervenci, kterým musí každý pro-

jít, je důležitá sebereflexe a  zpracované 
vlastní těžké životní zážitky, kvůli tomu, 
aby nebyly projektovány klientovi či kli-
entce.  Důležitá je i  pomoc intervizora, 
s  nímž je možné konzultovat postupy 
práce. Na  Senior telefonu si velmi cení-
me a pěstujeme týmového ducha. Kole-
gové a kolegyně se navzájem podporují. 
Aktivně využíváme supervizi. Důležitá je 
také psychohygiena po  směně, která je 
pro každého jiná, individuální. A  máme 
na  paměti, že máme zodpovědnost 
za hovor, a ne za život klienta či klientky. 

Jakou kvalifikaci mají odpovídající 
na lince důvěry Senior telefon? 
Jedná se o tým konzultantů, kteří splňu-
jí vzdělání podle Zákona č. 108/2006 Sb. 
podle § 55. Všichni prošli výcvikem Tele-
fonické krizové intervence a mají potřeb-
nou praxi pro vykonávání této pozice. 
Stále se vzdělávají v nových trendech se-
niorské problematiky a  umějí zvládnout 
i ten nejnáročnější hovor. 

Linka důvěry Senior telefon: 
800 157 157

BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: archiv ŽIVOT 90
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SVĚTLO AUTISMU
NA STARTU
Neziskové organizace tvoří významný, i když mnohdy nedoceněný sektor, působící i v oblasti začleňo-
vání lidí se zdravotním postižením do běžné společnosti. Nejen v této sféře se již delší dobu pohybuje  
Mgr. Xenie Kaduchová, kterou jsme požádali o rozhovor.

Několik let jste působila jako ředitelka 
neziskové organizace Bílá holubice. Co 
bylo náplní její činnosti?
Bílá holubice vznikla na popud baletního 
mistra Igora Vejsady, který v zahraničí vi-
děl společné vystoupení zdravého a han-
dicapovaného tanečníka. Toto propojení 
na  něj udělalo hluboký dojem a  on se 
pokusil tuto zkušenost přenést do našich 
podmínek. Tak vznikl v  Ostravě taneční 
soubor, který spojuje zdravé a postižené 
tanečníky. Toto těleso se věnuje výrazo-

vému tanci a  pohybovému 
divadlu a na svém kontě má 
i několik celovečerních před-
stavení. Za dobu své existen-
ce spolupracovalo s  mnoha 
významnými umělci, z nichž 
bych mohla jmenovat napří-
klad Věru Špinarovou, On-
dřeje Brzobohatého, Jarka 
Nohavicu a mnoho dalších. 

Nedávno jste nastoupila jako ředitelka 
v organizaci Světlo autismu, z. ú. Jak 
vyplývá z názvu, věnuje se autistickým 
dětem a jejich rodinám. Jaká je vize 
této organizace?
Myšlenka založení neziskové organiza-
ce, která by se věnovala potřebám dětí 
s poruchou autistického spektra, se zro-
dila v  mysli manželů Cigánkových, je-
jichž dcera Leontýnka tímto postižením 
trpí. Členy organizace jsou další rodiny 
s  podobně postiženými dětmi. Dnes 
jsou to děti, ale rodiče si uvědomují, že 
děti rychle dospějí a  je tedy třeba hle-
dat způsob, jak jim vytvořit prostředí, 
které by bylo přívětivé a  stimulovalo 
jejich další rozvoj, a to bez přítomnosti 
rodičů. Proto vznikl koncept bezpečné-
ho bydlení.
Spočívá ve  vybudování domu, ve  kte-
rém budeme v hojné míře pracovat s vi-
zualizací. Dveře apartmánů budou buď 
podepsány, nebo na nich bude umístě-
na fotografie jejich obyvatele. Na  skří-
ních budou obrázky s věcmi, jež do nich 
patří. V  koupelnách budou procesuální 
schémata mytí rukou, těla, zubů apod. 
Takto budou děti moci provádět tyto 
úkony samy, bez pomoci asistenta nebo 
jen s jeho minimálním dohledem. V po-
kojích bude umístěn rozpis týdenního 
a  denního programu, takže děti budou 

přesně vědět, co je čeká, což v nich bude 
vzbuzovat pocit klidu a bezpečí.
Pokoje samotné budou odhlučněné, pro-
tože děti s poruchou autistického spektra 
jsou velmi citlivé na  zvuky a  hluk, a  pro 
svou činnost potřebují klid. V  pokojích 
bude minimum nábytku, který navíc 
bude zvolen po  konzultaci s  rodiči i  sa-
motným dítětem.
I  v  dalších „obyčejných“ lidských činnos-
tech budeme v našem bezpečném domě 
využívat vizualizaci – ať je to kuchyně 
nebo třeba prádelna. Děti tak budou moci 
provádět většinu činností samostatně, 
což jim bude přinášet potěšení a zároveň 
v nich bude probouzet pocit sebevědomí.
Bezpečné bydlení budou dotvářet i  lidé, 
kteří se budou o  děti starat. Budou to 
zkušení asistenti a terapeuti s otevřeným 
srdcem. Lidé, kteří vědí, že každému zá-
chvatu předchází příčina a  tu se budou 
snažit v samém zárodku eliminovat. Vel-
kou měrou k tomu přispěje výše popiso-
vaný způsob bydlení, který bude předví-
datelný a bezpečný. 
Chceme, aby naše děti žily tak plnohod-
notný život, jak je to jen možné, aby se 
cítily spokojené a šťastné. To je naše vize 
bezpečného bydlení.
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Jak funguje Světlo autismu v současné 
době? Jaké jsou činnosti této organiza-
ce? Jaké služby nabízí?
Naše organizace je relativně mladá a te-
prve se začíná rozvíjet. Kromě naší hlavní, 
výhledové vize vybudování bezpečného 
bydlení, organizujeme výlety a  pobyty 
pro děti autismem, na  kterých se děti 
dostávají do interakce s jinými dětmi, no-
vými vjemy a prostředím. To je, při správ-
ném přístupu, pro děti s autismem velmi 
obohacující. Nicméně tato aktivita není 
pravidelná, a  proto jsme se rozhodli na-
bídnout dětem s  poruchou autistického 
spektra pravidelné volnočasové aktivity, 
jejichž hlavní náplní budou hry zaměřené 
na rozvoj dítěte.
Jedná se především o hmatové, pohybo-
vé, rovnovážné, světelné, zvukové a  do-
vednostní hry, jejichž cílem je podpořit 
samostatnost dítěte, rozvíjet jeho moto-
rické a  komunikační dovednosti. Za  po-
moci průvodce se budou děti pohybovat 
ve  vysoce podnětném prostředí, které 

bude stimulovat jejich tělo i mysl. Zamě-
říme se rovněž na rozvoj nonverbální ko-
munikace, například pomocí obrázků.
Při koncipování této aktivity jsme vychá-
zeli ze zkušeností a požadavků našich ro-
din. Chceme však, aby Světlo autismu za-
zářilo i ostatním rodinám, ve kterých žijí 
děti s  touto poruchou. Jenom v  Ostravě  
jsou takovýchto dětí na  dvě tisícovky. 
V  našich kapacitách budeme prozatím 
schopni věnovat se asi stovce klientů. 
Tuto aktivitu bychom chtěli rozjet ve zku-
šebním provozu na podzim, v plném pak 
od ledna příštího roku. 

Z jakých zdrojů získává vaše organiza-
ce finanční prostředky? Podporuje vás 
město nebo kraj? 

K  bezpečnému bydlení, o  kterém jsem 
hovořila před chvílí, povede dlouhá ces-
ta. Náklady na  jeho vybudování jsme 
odhadli na  57 miliónů korun v  předco-
vidových cenách stavebního materiálu 
a prací. Připravujeme proto sbírku, ve kte-
ré lidé budou moci přispívat po  symbo-

lických cihličkách v  částkách od   
79 korun. 
Na  naši každodenní činnost čás-
tečně přispívají rodiče a  žádáme 
i  o  granty různé nadace a  nadační 
fondy. Letos poprvé chceme o  fi-
nanční pomoc požádat statutární 
město Ostrava i Krajský úřad Morav-
skoslezského kraje. Jsme si vědomi 
toho, že organizací, které se věnují 
bohulibým činnostem, je mnoho, 
a budeme proto rádi, když nás insti-
tuce i soukromí dárci podpoří.

Požádáte o finanční podporu 
i MPSV, které tyto projekty 
na malé komunitní bydlení 
preferuje? 
Ano, máme to v  úmyslu. Momen-

tálně jsme ve  stadiu hledání vhodného 
pozemku, který bude 
splňovat veškeré po-
žadavky bezpečného 
bydlení. Po  jeho získání 
MPSV s žádostí jistě oslo-
víme.

Váš projekt zahrnuje 
šest dětí z pěti rodin. 
Podobné projekty by 
mohly vznikat i v dal-
ších regionech, nebo už 
vznikly? 
Víme o  podobném pro-
jektu na Slovensku, který 
ještě navíc zapojil do čin-
nosti ubytovacího centra 

děti z  dětských domovů. Byli bychom 
rádi, kdyby se náš koncept bezpečného 
bydlení ukázal jako pilotní a  inspirující 
nejen pro soukromé subjekty, ale také 
pro města a kraje. Cesty mohou být roz-
ličné, společným cílem nás všech by však 
mělo být poskytnutí bezpečného, inspi-
rujícího a samostatného bydlení pro děti, 
které sice vyžadují specifický přístup, ale 
jinak se od svých vrstevníků neliší – i ony 
chtějí být zdravé, spokojené a šťastné.

Spolupracujete také se zařízeními 
sociálních služeb, jejichž klienty jsou 
autisté, děti či dospělí? 
Navázali jsme kontakt s Pracovní skupinou 
pro osoby s mentálním, tělesným a kom-
binovaným postižením Komunitního plá-
nování Magistrátu města Ostravy. V rámci 
této skupiny se setkávají organizace soci-
álních služeb společně s představiteli měs-
ta a  připravuji strategie a  plány rozvoje. 
V této skupině budeme nyní po nějaký čas 
pozorovateli s tím, že v budoucnu plánuje-
me zapojit se plně do jejích aktivit.

(red.)
Foto archiv Světla autismu
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PROPOJENÍ
S   A MBUL AN T NÍ  PÉČÍ  PŘ INÁ ŠÍ  D O   SO CIÁLNÍCH  SLUŽEB  

VYŠŠÍ KVALITU
Chirurgická ambulance B. Braun Plus v Českých Budějovicích už více než dva roky spolupracu-
je s místním Domovem pro seniory Hvízdal, jehož klientům poskytuje péči především v oblasti 
vlhkého hojení ran. Tato spolupráce je jedním z příkladů funkčního propojení pobytových sociál-
ních služeb s odbornou ambulantní péčí. Lékař a sestra z českobudějovické ambulance docházejí 
do domova pravidelně dvakrát do měsíce. 

Domov Hvízdal patří mezi zařízení, která 
se specializují na  dlouhodobé pobyto-
vé služby sociální péče. Je zde 280 lůžek 
a majoritní část klientů tvoří senioři. Do-
mov vedle zdravotnických a  sociálních 
služeb zajišťuje také psychosociální a du-
chovní péči, aktivizační programy a orga-
nizuje řadu společenských a  kulturních 
akcí. 
Vzhledem k vyššímu věku však klienti vy-
žadují zejména profesionální zdravotnic-
kou péči a zodpovědný a pečlivý přístup. 
Specialisté z  chirurgické ambulance zde 
provádějí konzultace, nastavují nejvhod-
nější metody léčby a přímo na místě ošet-
řují pacientům chronické rány. „Setkáváme 
se s  bércovými vředy, proleženinami nebo 
diabetickými defekty. Pacienty léčíme me-
todou vlhkého hojení, ale v  řadě případů 
ošetření vyžaduje i chirurgický zákrok u lůž-
ka pacienta včetně důkladného vyčištění 
rány, ostrého debridementu či nekrektomie,“ 
přibližuje spolupráci s  Domovem Hvízdal 
MUDr.  Jiří Vlček z  chirurgické ambulance 
B. Braun. 

NOVÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ RAN BRZDIL 
NEDOSTATEK ZKUŠENOSTÍ 

Před navázáním spolupráce s chirurgickou 
ambulancí B. Braun Plus v Českých Budě-
jovicích zdravotní sestry v domově Hnízdil 
používaly pro ošetřování ran standardní 
prostředky a  zavedené postupy. „Na  pře-
vazovém vozíku nesměly chybět dezinfekč-
ní přípravky s  antibakteriálním účinkem 
a různé typy sterilního krytí,“ popisuje situ-
aci staniční sestra Bc. Marcela Červenková 
a  upřesňuje: „Léčbu většiny defektů kůže 
jsme podle povahy rány doplňovaly různými 
druhy mastí od dehtové až po genciánovou 
violeť.“ Ačkoli zdejším zdravotním sestrám 
rozhodně nechyběla chuť objevovat nové 
materiály a  léčebné metody, cestu k  nim 
komplikovala cena a  nedostatek zkuše-
ností s  jejich použitím a  účinností. „Naše 
sestry nejsou specialistkami na  hojení ran. 
Nechtěly jsme kupovat zajíce v pytli a použí-
vat klienty jako pokusné králíky,“ vysvětluje 
Marcela Červenková. 

ŘEŠENÍM BYLO PROPOJENÍ  
S ODBORNÍKY NA PÉČI O RÁNY 

Proto zdejší zdravotníci kvitovali možnost 
spojit se s odborníky z poradny pro hojení 
ran B. Braun, o níž se dozvěděli prostřed-
nictvím řetězce prodejen a  výdejen zdra-
votnických prostředků Zelená hvězda. 
Lékař se sestrou do  Domova Hvízdal do-
chází už přes dva roky každých 14 dní. 
Během vizity prohlédnou a ošetří pacien-
ty a  lékař navrhne nejvhodnější metodu 
hojení defektu nebo rány. „Při následných 
kontrolách hodnotíme tendence k  hojení 
rány. Velkou výhodu je to, že ránu posuzu-
je jeden odborník, který vede průběh léčby. 
Podle potřeby tak může léčebný postup změ-
nit,“ doplňuje doktor Vlček a  upřesňuje: 
„Když ránu vidí pokaždé někdo jiný, neví, jak 
se vyvíjí v čase, což může prodloužit a zkom-
plikovat proces hojení.“
Součástí osobních návštěv specialistů z chi-
rurgické ambulance je také edukace ošetřu-
jícího personálu včetně informací o nových 
postupech, produktových inovacích, pre-
parátech a  materiálech potřebných k  pra-
videlným převazům. Ty probíhají v  režimu 
vlastního ošetřování, provádí je tedy perso-
nál Domova. „Nezpochybňuji tradiční léčeb-
né metody, ale nyní máme srovnání. Už víme, 
že to jde jinak a hlavně lépe, snáz a komfort-
něji,“ říká Marcela Červenková.  

SPECIALISTÉ JSOU K DISPOZICI  
OSOBNĚ, NA TELEFONU I MAILU 

Chirurgická ambulance B. Braun nabízí po-
bytovým zařízením sociální péče vedle vý-
jezdové služby i telefonické a mailové kon-
zultace. „Pomoc, jak s oblibou říkám, přítele 
na  telefonu velmi oceňuji. Ani na  složitější 
případy už nejsme samy,“ chválí spolupráci 
s B. Braun M. Červenková. Navíc tak odpa-
dá nutnost převozu pacientů do nemocni-
ce, které bývá zejména pro imobilní klienty 
velice traumatizující. 
Osobní návštěvy u  klientů i  konzultace 
na  dálku zjednodušují cestu k  ošetření 
ran a otevřených defektů a vedou k rych-
lejšímu hojení. „Naše ambulance disponuje 

velkým množstvím obvazových materiálů 
a  moderních přípravků, které lze při hojení 
defektů účinně kombinovat,“ konstatuje 
MUDr. Jiří Vlček. 
Ke klientům se tak díky spolupráci specia- 
listů a  personálu Domova dostává i  me-
toda vlhkého hojení ran, která je ve  spe-
cifických případech výrazně účinnější než 
klasické postupy. Pro vlhké hojení je vhod-
ná například produktová řada Prontosan®, 
krytí Askina® nebo přípravky s  ionizova-
ným stříbrem. 

B. BRAUN NABÍZÍ PREZENČNÍ  
I DISTANČNÍ PÉČI NAPŘÍČ  
LÉKAŘSKÝMI OBORY 

B. Braun ovšem nabízí distanční a  terénní 
služby nejen v  oblasti hojení ran, ale také 
v oborech urologie a  intermitentní katetri-
zace nebo péče o stomické pacienty. V ne-
poslední řadě poskytuje i odborné výživo-
vé poradenství a  interní péči. Ambulance  
B. Braun Plus aktuálně najdete v Praze, Plzni, 
Táboře, Českých Budějovicích, Brně, Olo-
mouci a Hradci Králové a postupně budou 
přibývat další. „Z  dlouhodobého hlediska 
v  B. Braun pracujeme na  rozšiřování sítě od-
borných ambulancí, které nabízejí komplexní 
prezenční a distanční péči poskytovatelům so-
ciální péče a samozřejmě také široké pacient-
ské veřejnosti,“ vysvětluje Bc. Alena Kyselová, 
specialistka na hojení ran a domácí péči ze 
společnosti B. Braun a dodává: „Navíc jsme 
výrobcem a  distributorem široké škály zdra-
votnických produktů špičkové kvality. Jaké 
jsou jejich účinky a  jak je správně používat 
ochotně vysvětlí naši vyškolení specialisté.“
Vedle podpory vlastních lékařů, zdravot-
ních sester a  dalších specialistů B. Braun 
dokáže zajistit služby partnerských center 
a  návaznost na  další odborná pracoviště 
pro případy, které to vyžadují.

V B. Braun rádi navrhneme efektivní řešení 
sestavené přímo na  míru vašemu zaříze-
ní. Pro bližší informace o  nabídce služeb 
a v případě zájmu o spolupráci kontaktuj-
te Bc. Alenu Kyselovou (tel.: 778 704 401,  
e-mail: alena.kyselova@bbraun.com) 



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

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

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

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

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. 
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SENI CARE,
KOMPLEXNÍ PÉČE 
O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

SENI, INKONTINENCE POD KONTROLOU

 KOMFORTNÍ PÉČE

ÚČINNÁ OCHRANA

REGENERACE

LEHKÁ INKONTINENCE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍAKTIVACE

STŘEDNÍ INKONTINENCE
TZMO Czech Republic s. r. o. Vlastibořská 2789/2, 193 00 Praha 9, tel.: +420 226 212 312

TEŽKÁ INKONTINENCE
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