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Předmět a cíle díla:
Cílem práce v první části je definovaní péče a rozsahu péče, která bude hrazena
prostřednictvím zdravotně sociálního pojištění, určení rozsahu ADL péče (aktivit běžného
života), určení rozsahu iADL péče (úkony soběstačnosti v domácnosti).
Cílem práce v druhé části je definování výkonů kompenzujících sníženou soběstačnost
v důsledku onemocnění nebo zdravotního postižení a definování autorských odborností.
Cílem je definovat jednotlivé zdravotní a sociální výkony, včetně forem jejich poskytování,
stanovit indikace, omezení, spoluúčast, stanovit kvalifikační nároky a podmínky pro úhradu
ze zdravotního a sociálního pojištění, určit kvalitativní kriteria očekávaných výstupů, a
kriteria pro kvality péče a její ekonomické efektivity, zpracovat metodiku kalkulace ocenění
jednotlivých výkonů.

Zpracovatelé:
MUDr. Stanislav Vachek
Stanislav Vachek (1952) se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti organizační a
ekonomické problematiky zdravotních systémů. Dále se zabývá vytvářením datových modelů
pro potřeby řízení zdravotnictví. Zabývá se také pedagogickou činností. Ve výuce se zaměřuje
především na oblast zdravotnického managementu, ekonomie ve zdravotnictví,
zdravotnickou informatiku a v poslední době na komunitní rozvoj a využití komunitního
kapitálu ve zdravotně sociální oblasti. Výzkumnou a publikační činnost zaměřuje především
na problematiku vztahu demografického vývoje a jeho dopadů na zdravotně sociální oblast.
V klinické oblasti pracoval na oddělení ARO, interna, RZP a v oblasti sociálního lékařství a
zdravotnické informatiky. Byl ředitelem nemocnice v Brně Bohunicích; působil též jako
předseda Asociace nemocnic České republiky a jako předseda Klubu zdravotnických
manažerů. Vystudoval obor všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UJEP Brno; na
Vysokém učení technickém v Brně absolvoval postgraduální studium v oboru lékařská
elektronika. Mezinárodní zkušenosti získal v rámci internátního studia zaměřeného na
systémovou analýzu a výpočetní techniku a Kurzu managementu ve zdravotnictví v projektu
HOPE. Aktivně se dorozumí anglicky a rusky.
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Iva Merhautová (1958) v současné době pracuje jako ředitelka ambulantního zdravotnického
zařízení. Je členkou akreditační komise pro vyšší odborné školy při MŠMT a ředitelkou
Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách. V minulosti pracovala na
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR jako vedoucí oddělení provozu sociálních služeb,
v jehož gesci bylo poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby. Původní profesí
je zdravotní sestrou a sestrou specialistkou v interních oborech. Je absolventkou
bakalářského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university v Brně
v bakalářském studijním oboru Veřejná ekonomika a správa a podoboru Ekonomika
zdravotnictví (2003), dále je absolventkou magisterského studia na Vysoké škole finanční a
správní v Praze v oboru Veřejná správa (2006) a dále je absolventkou profesního
vzdělávacího programu Master of Business Administration se zaměřením na veřejné právo
na Ústavu práva a právních věd v Praze v roce 2010.
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1-Úvod

Předkládaný materiál je první částí „vize financování dlouhodobé péče“, který vznikl na
základě diskuzí členů pracovní skupiny, jejímiž členy jsou Mgr. Monika Válková, Ing. Tomáš
Machanec, MUDr. Petr Homoláč, MUDr. Pavel Vepřek, MUDr. Stanislav Vachek, Ing. Iva
Merhautová, MBA. Konzultací se dále zúčastnila paní Bc. Iveta Pfeilerová.
Cílem materiálu je vymezit dlouhodobou péči a její jednotlivé komponenty z pohledu
možností financování. Na tento materiál bude navazovat další práce podle dohodnutého
plánu činnosti pracovní skupiny a do konečné formy bude ještě upraven v závislosti na
výsledcích dalších činností.
Význam dlouhodobé péče se postupně dostává do popředí zájmu nejenom zdravotníků,
ale i ekonomů a politiků. Důvodem jsou varovné prognózy o rychlém růstu výdajů na její
zajištění a velmi silné tlaky na omezení růstu důchodů, výdajů na zdravotnictví hrazených
z veřejného zdravotního pojištění, dalších sociálních a mandatorních výdajů. Projekce výdajů
na dlouhodobou péči a její srovnání s akutní péčí je zachyceno na následujících dvou
grafech1. Jedná se o procentní nárůsty s výchozí základnou v roce 2005.

1

Výdaje na zdtravotnictví v zemích EU, v mil. Eurech. Evropská komise, publikace The impact of ageing on
public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care,
education and unemployment transfers (2004-2050), European Economy, special report No.1/2006
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Realistická vize financování dlouhodobé péče musí být úzce spojena s realistickými
představami o budoucích potřebách poskytování dlouhodobé péče, o možnostech zajištění z
finančních i nefinančních zdrojů, ale také s představami o hospodářských vyhlídkách a
kulturním vývoji v evropském prostoru.

Členění práce
Práce je členěna do čtyř základních oddílů. Prvním je dlouhodobá péče – její vymezení a
úskalí při jejím zajišťování a financování. Druhá část se zabývá faktory, které ovlivňují
stávající stav i budoucí vývoj zajištění dlouhodobé péče. Jedná se o vývoj ve zdravotně
sociální oblasti, vývoj demografických charakteristik populace a o legislativní výhled. Třetí
část je věnována portfoliu jednotlivých činností, pomocí kterých je dlouhodobá péče
zajišťována a jejich ekonomickým charakteristikám. Čtvrtá část obsahuje bližší specifikace
jednotlivých úkonů k zajištění dlouhodobé péče. Na uvedené čtyři základní části navazuje
rámcové vymezení kvality a efektivity v dlouhodobé péči a metodika kalkulací
ošetřovatelských výkonů pro pomoc v ADL. Práce je doplněna dvěma přílohami – definice
autorských odborností všeobecných sester a návrhy na změny ve vymezení pojmů
používaných v oblasti sociálních služeb.
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2 - Dlouhodobá péče
Prvním krokem, který je třeba učinit při jakýchkoli úvahách o financování dlouhodobé
péče, je vymezení toho, co je dlouhodobá péče, jaké komponenty v sobě zahrnuje a
následně jakým způsobem a kdo je zajišťuje, z jakých zdrojů a jakými formami jsou a mohou
být zajišťovány v současné i budoucí formě s ohledem na možnosti jednotlivců, domácností i
celé společnosti. Je třeba mít na paměti, že dlouhodobá péče je ve svém pojetí velmi závislá
na společenském kontextu a v něm se bude i rozvíjet. Sám pojem dlouhodobé péče se i přes
svoji intuitivní jednoznačnost stále vyvíjí.
Současné pojetí dlouhodobé péče je zachyceno v definici OECD a WHO.
•
OECD definice2: Dlouhodobá péče je škála služeb potřebná pro osoby se sníženou
funkční kapacitou (fyzickou nebo kognitivní), v jejímž důsledku jsou po delší dobu závislé na
pomoci v základních aktivitách každodenního života (ADL – koupání, používání toalety,
oblékání, krmení, vstávání ze židle nebo postele, pohyb po místnosti). Tato osobní
komponenta péče je často poskytována společně se základními zdravotními službami
(například ošetřovaní ran, řešení bolesti, podávání léků, monitorování, prevence, rehabilitace
nebo paliativní péče). Poskytování pomoci v ADL a základních zdravotních služeb může být
kombinováno s pomocí v instrumentálních aktivitách denního života (například pomoc v
péči o domácnost, přípravě jídla, nakupování, transport).
•
WHO definice3: Dlouhodobá péče je systém činností, které umožňují osobám, které
nejsou plně schopny si sami zajistit péči o vlastní osobu udržet maximální možnou kvalitu
života podle jejich individuálních preferencí, s co nejvyšším možným stupněm nezávislosti,
autonomie, účasti na životě společnosti, osobního uspokojení a lidské důstojnosti.
Dlouhodobá péče je poskytována neformálně (prostřednictvím rodiny, přátel nebo sousedů)
a/nebo formálně (prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb). Formální podpůrný
systém v sobě zahrnuje široké spektrum komunitních služeb (veřejné zdravotnictví, primární
péči, domácí péči, rehabilitaci a paliativní péči) i institucionální péči poskytovanou v
ošetřovatelských domovech a v hospicích. K formální dlouhodobé péči je řazeny i léčebné
postupy, které slouží k zastavení nebo zvrácení průběhu onemocnění nebo disability.

2

Questionnaire on Selected Issues in Long-term Care. Glossary. http://www.oecd.org/dataoecd/28/47/43276451.pdf

3

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/facts-and-figures/healthand-social-care-systems
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Definice OECD vymezuje okruh osob, kterých se dlouhodobá péče týká (osoby dlouhodobě
závislé na pomoci v ADL v důsledku snížené funkční kapacity) a základní okruhy činností,
kterými je dlouhodobá péče realizována (pomoc v ADL, pomoc v iADL, zdravotní
ošetřovatelská péče). Definice WHO do dlouhodobé péče zařazuje i terapii, která slouží k
zastavení nebo zvrácení průběhu onemocnění a postižení, které vedou ke snížené funkční
schopnosti, v jejímž důsledku jsou osoby závislé na cizí pomoci v ADL.
Definice WHO v sobě ve srovnání s definicí OECD však ještě zahrnuje další dva aspekty aspekt poskytovatele a aspekt účelu, smyslu poskytování dlouhodobé péče.
WHO definice člení poskytovatele na neformální (péče poskytovaná „bezplatně“) a na
formální poskytovatele, kteří péči poskytují za úhradu (ze soukromých a především z
veřejných rozpočtů). Objem péče poskytované neformálně v soukromých domácnostech
přitom tvoří cca 2/3 z celkového objemu (při ocenění neformální péče minimální mzdou)4.
Proporce počtu osob – příjemců příspěvků na péči, kterým je poskytována péče pouze
neformálně je ještě vyšší. Tato skutečnost má na financování dlouhodobé péče zcela zásadní
dopad. Pokud bude způsob financování dlouhodobé péče z veřejných prostředků umožňovat
úspory v soukromých rozpočtech domácností, tak se na soukromé domácnosti bude vytvářet
tlak k přesouvání neformální péče do formální péče hrazené z veřejných prostředků a to i
přesto, že bude poskytována s výrazně vyššími náklady při stejné, ne-li nižší hodnotě pro
naplnění cíle péče. To ve svém důsledku povede k vyššímu odčerpávání prostředků
soukromých domácností k naplnění veřejných rozpočtů. Naopak pokud bude systém
financování podporovat poskytování dlouhodobé péče neformálně, tak dojde ke snížení
celkových nákladů, menším nárokům na veřejné rozpočty a v konečném důsledku i k
menšímu odčerpávání prostředků z rozpočtů soukromých domácností.
Ve WHO definici je explicitně zachycen i účel poskytování dlouhodobé péče „udržet
maximální možnou kvalitu života podle jejich individuálních preferencí, s co nejvyšším
možným stupněm nezávislosti, autonomie, účasti na životě společnosti, osobního uspokojení
a lidské důstojnosti“. Zásadní je to, že kvalita života je spojena s individuální preferencí. Pro
naplnění smyslu dlouhodobé péče je proto nezbytné vytvořit takové způsoby financování,
které umožní individuální posouzení přínosů i nákladů na péči na základě osobních
preferencí. V případě nákladů se jedná o „náklady“ spojené se zajištěním neformální péče i
skutečné náklady na formální péči.
Explicitní zachycení účelu dlouhodobé péče jako udržení maximální kvality života podle
individuálních preferencí osoby závislé na cizí pomoci vylučuje, aby na dlouhodobou péči
bylo nahlíženo pouze jako na péči, která je hrazena z veřejných prostředků. Veřejné
prostředky slouží k zajištění těch činností, které ze soukromých prostředků zajišťovat nelze a
4

Spotřeba zdravotní péče příjemci příspěvku na péči. MUDr. Stanislav Vachek. Aktivita č.12
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těch činností, které slouží ku prospěchu celé společnosti – tedy činnosti ve veřejném zájmu.
Činnosti, které jsou silně závislé na individuálních preferencích a subjektivním hodnocení,
musí být hrazeny z rozpočtů soukromých domácností tak, aby respektování individuálních
preferencí bylo vždy vázáno na individuální hodnotová měřítka – individuální volby a
prostředky pod individuální kontrolou.
Pro realistickou vizi financování dlouhodobé péče je nezbytné brát v úvahu všechny její
charakteristiky a především to, že musí respektovat objemy péče poskytované neformálním
způsobem a rizika spojená s jejím přesunem do formální péče, především té, která je hrazena
z veřejných rozpočtů. Autoři vize nepředkládají jednoznačný návrh systému financování, ale
jednoznačný způsob, jak má být systém vytvořen a dále rozvíjen s ohledem na
celospolečenskou hospodářskou, demografickou i kulturní situaci. Proto je kladen maximální
důraz na dekompozici jednotlivých činností spojených s dlouhodobou péčí a její vymezení
tak, aby byly identicky vymezeny v neformálním i formálním sektoru, ve zdravotnickém i
sociálním rezortu a v institucionální i neinstitucionální formě a aby byl transparentně
vymezen nárok na úhrady výkonů péče z veřejných zdrojů. Takovéto vymezení dosud chybí a
tím je velmi obtížné modelovat jednotlivá konkrétní řešení z pohledu jejich dopadů na
veřejné rozpočty a na jednotlivé segmenty soukromých domácností a jejich rozpočtů.
Z výše uvedených definic vyplývají základní oblasti – domény činností, které slouží
k zajištění dlouhodobé péče.
• Pomoc v ADL – v základních aktivitách (činnostech) denního života. Tyto korespondují
s úkony péče o vlastní osobu.
• Zdravotní ošetřovatelská péče – péče poskytovaná zdravotnickými pracovníky
všeobecnými sestrami.
• Pomoc v iADL – v tzv. instrumentálních aktivitách (činnostech) denního života. Tyto
činnosti korespondují s úkony soběstačnosti
• Poskytování kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy bydlení, zajištění
bezpečnosti. Tyto pomůcky a opatření zvyšují úroveň soběstačnosti a tím snižují
nároky na pomoc v ADL a iADL
• Léčebné postupy sloužící k prevenci, zpomalení, zastavení nebo zvrácení patologií,
které způsobují snížení funkční zdatnosti. Tyto mají obdobný charakter a účel, jako
v předchozím bodě. Mimo to mohou snižovat náročnost zdravotní ošetřovatelské
péče.
K výše uvedeným doménám činností, které jsou bezprostředně vázány na zajištění
dlouhodobé péče, je vhodné zařadit ještě další dvě, které jsou velmi často poskytovány
v souvislosti s dlouhodobou péčí.
• Speciální služby sociální péče – odborné služby poskytované sociálními pracovníky,
jako samostatná odborná profese, obdobně jako v případě zdravotní ošetřovatelské
péče, která je poskytována všeobecnými sestrami.
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• Ubytovací a stravovací služby – jedná se o zajištění ubytování a stravování
v případech, kdy je potřebné dlouhodobou péči zajišťovat v institucích –
v pobytových zařízeních sociální péče. Jedná se o obdobu zajištění těchto služeb
v lůžkových zdravotnických zařízeních v případech, kdy nelze zdravotní péči
poskytovat ambulantně nebo v domácnosti. Pokud jsou stravovací služby zajišťovány
mimo domácnost z důvodu nesoběstačnosti, tak se jedná o pomoc v iADL.
Je třeba mít na paměti, že žádná z výše uvedených oblastí činností není specificky vázána
pouze na zajištění dlouhodobé péče. Může být vázána na krátkodobou péči – v případě
krátkodobého snížení soběstačnosti, v případě pomoci v iADL, speciálních služeb sociální
péče, ubytovacích a stravovacích služeb může být pomoc vázána na zcela jiné indikace, než je
závislost na cizí pomoci způsobená zdravotním postižením.
Pro začlenění těchto činností do dlouhodobé péče je zásadní jejich indikace – řešení
problému závislosti na cizí pomoci v důsledku zdravotního postižení a jejich dlouhodobost.
Pouze pro tuto specifickou kombinaci je navrhováno financování, které je předmětem úsilí
pracovní skupiny.
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3 - Současný stav a východiska pro řešení
Dlouhodobá péče je svým charakterem péče, která je poskytována na pomezí mezí
zdravotním a sociálním systémem. Neformální péči poskytovanou v soukromých
domácnostech můžeme v širším slova smyslu považovat za součást sociálního systému,
přestože není formálně řízena ani podchycena. Vývoj v oblasti zdravotně sociální péče je
proto nutné brát při návrhu financování v úvahu. Ztráta soběstačnosti a nárůst závislosti na
cizí pomoci je atributem stáří (byť i nechtěným) a proto je při úvahách o budoucím
financování dlouhodobé péče zohlednit i budoucí demografický vývoj. Nejedná se však
jenom o počty obyvatel a jejich věkovou strukturu. Významné jsou i další demografické
faktory – vzdělanost, která ovlivňuje zdravotně sociální gramotnost, zaměstnanost –
dostupnost lidských zdrojů pro poskytování péče, velikost domácností, struktura rodinného
stavu, náboženská víra a další charakteristiky populace.

3.1 Vývoj zdravotně sociální péče
V souvislosti se změnami, které zejména v oblasti poskytování zdravotní péče nastaly v
posledních 20 letech, se změnily poměry, vztahy a financování zdravotní péče ve
zdravotnických zařízeních i v zařízeních sociální péče. Nejčastějším důvodem pro přijetí do
zařízení sociální péče jsou indikace ze zdravotních důvodů u osob, které se neobejdou bez
dopomoci dalších osob a které potřebují pomoc vzhledem ke ztrátě soběstačnosti, z důvodu
zdravotního stavu nebo věku nebo z důvodu vrozeného snížení schopností. Nejvíce početnou
skupinou obyvatel v domovech pro seniory jsou obyvatelé nad 85 let, nejvíce početnou
skupinou obyvatel v domovech pro seniory z hlediska soběstačnosti jsou obyvatelé vyžadující
zvýšený dohled v 55 % a obyvatelé zcela imobilní v 26 %. Tito občané se neobejdou bez
kvalifikované zdravotní péče. Lze tedy dovodit, že v zařízeních sociální péče je nutné
poskytovat služby pomocí multidisciplinárního týmu, jehož součástí budou kvalifikovaní
pracovníci z oblasti sociální a zdravotní péče. Pokud bychom provedli podobnou analýzu ve
zdravotnických zařízeních, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných zjistili bychom, že
struktura nemocných je velmi podobná jako v domovech pro seniory. Jeden zásadní rozdíl
najdeme. Léčebny dlouhodobě nemocných byly dosud převážně financovány z fondu
zdravotního pojištění a spoluúčast klientů je velmi nízká, domovy pro seniory a domovy se
zvláštním režimem z veřejných rozpočtů a se spoluúčastí klienta – uživatele sociálních služeb.
Pokud zkoumáme oblast zdravotně sociální péče, je nutné zmínit mimo jiné také
hospitalizace ze sociálních důvodů v lůžkových zdravotnických zařízeních, kdy v praxi
zůstávají nemocní na akutním lůžku v případech, kdy akutní indikace již pominula. Náklady
12

jsou i v takovém případě hrazeny z fondu zdravotního pojištění. Z toho vyplývá, že pro klienty
se stejnou potřebou péče jsou podle charakteru zařízení podmínky pobytu a financování
velmi rozdílné, což vede zákonitě k neefektivitám alokace veřejných prostředků.
Jedním z dalších největších problémů na pomezí zdravotně sociální péče je úhrada za
poskytovanou ošetřovatelskou péči. V současné době je úhrada za ošetřovatelskou péči v
obou resortech řešena rozdílně. Při poskytování ošetřovatelské péče v lůžkových
zdravotnických zařízeních a v ambulantních zdravotnických zařízeních je celý soubor činností,
který je definovaný právními předpisy zahrnut do úhrad za poskytovanou zdravotní péči v
plném rozsahu bez ohledu, zda jde o základní, specializovanou nebo vysoce specializovanou
ošetřovatelskou péči. Ošetřovatelská péče je zahrnuta do formy úhrad, která je pro ten či
onen segment zdravotní péče určena (kapitační, zdravotní výkon, ošetřovací den, DRG).
V případě ošetřovatelské péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí - na základě
indikace lékaře jsou hrazeny z fondu zdravotního pojištění pouze vybrané ošetřovatelské
výkony, které jsou zahrnuty pod různé autorské odbornosti (autorská odbornost domácí
zdravotní péče 925, autorská odbornost 911 – všeobecná sestra, 914 – psychiatrická sestra
apod.). Řada ošetřovatelských výkonů hrazena není, přičemž je např. i takový výkon, jako je
aplikace léčivých přípravků – podávání léčiv, ze strany některých zdravotních pojišťoven
vyřazen z úhrady z fondu zdravotního pojištění.
Od roku 2006 přinesl zákon o sociálních službách novou právní úpravu v oblasti zdravotně
sociální péče, kdy byla vytvořena nová autorská odbornost 913 - všeobecná sestra v
sociálních službách, kterou upravuje vyhláška MZ ČR, kterou se vydává Seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami. Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí
všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních
služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z
jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování této ošetřovatelské péče pojištěncům se
vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě indikace ošetřujícího lékaře příslušnými
výkony odbornosti 913. Zdravotní výkony umožňují vykazovat ošetřovatelskou péči na
zdravotně sociálním lůžku v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových
zdravotnických zařízeních. Úhradu za pobyt a stravu hradí ze svých příjmů pacienti-uživatelé
zdravotně sociální péče, podle podmínek, které jsou stanoveny zákonem o sociálních
službách, včetně jeho prováděcích předpisů. Vyhláška stanoví maximální výši úhrad za
ubytování a stravu. Maximální výše však nepostačuje na krytí průměrných nákladů, navíc
úhrady od klientů jsou limitovány 85 % starobního důchodu. V LDN pak klienti nehradí za
služby pobytové.
Úhradu za poskytované sociální služby, které je zdravotnické zařízení povinno zajistit (v
rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách) hradí pacient-uživatel pomocí a ve výši
přiznaného příspěvku na péči pokud je jeho příjemcem. Pokud pacient - uživatel není
příjemcem příspěvku na péči, měl by podat žádost o jeho přiznání. Zdravotnická zařízení na
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pokrytí nákladů, které nejsou uhrazeny pomocí příspěvku na péči, mohou žádat o dotaci ze
státního rozpočtu.
Dynamika výdajů u smluvní odbornosti 925 (dříve odbornost 911) a 913 doplněné o
odbornosti 940 a 003 je zachycena v následující tabulce v absolutních hodnotách (v
milionech Kč) a jako % výdajů ze zdravotního pojištění. Údaje jsou převzaty ze systému
národních zdravotních účtů a z jejich zpracování pro ÚZIS ČR.

odbornost
940
925 (911)
913
004
940
925 (911)
913
004
940
925
911
913
004

2000
215
430
0
0
0,19
0,37

Výdaje ze zdravotního pojištění v mil. Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
212
238
248
244
242
247
211
490
601
699
798
863 1 239
961
0
0
0
0
0
0
542
0
0
0
0
0
0
14
Výdaje ze zdravotního pojištění - % z celkových výdajů
0,17
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,12
0,38
0,43
0,46
0,49
0,51
0,72
0,54

2008
444
758
745
22

2009
199
1 324
982
44

0,23
0,40

0,09
0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,39

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

Domácí péče poskytovaná lékaři a sestrami mimo odbornost 925
Pracoviště domácí péče - SZP
Domácí péče SZP (nyní 925)
Pracoviště ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových. zařízeních sociálních. služeb
Pracoviště zvláštní ambulantní péče v zdravotnických zařízeních ústavní péče

3.2 Demografický vývoj
Nejméně jednu desítku let se hovoří o hrozbě, která spočívá v budoucím demografickém
vývoji populace. Demografická situace je v současné době charakterizována ve vyspělých
zemích zejména snižováním porodnosti a prodlužováním lidského věku, jež je do značné míry
výsledkem civilizačního vývoje a populačních procesů. Je však třeba diferencovat mezi
stárnutím jednotlivců (tj. dožitím vysokého věku jednotlivce) a stárnutím populací (kdy
stárnout může populace tím, že se začne zvyšovat podíl jejích členů ve vyšším věku).
Významné jsou oba tyto pohledy, neboť je podstatná jak zdravotní péče o seniory bez ohledu
na jejich počet ve společnosti, tak i jejich podíl na celkovém počtu ošetřených nebo
opečováváných a potažmo tedy jejich věkovou strukturu. Předpokládá se, že populace
Evropské unie jako celku do roku 2050 mírně vzroste, v některých zemích dojde naopak k
poklesu celkové populace, což je případ České republiky. Hlavní změnou bude stárnutí
populace, které se nebude týkat pouze populace jako takové, ale především populace
seniorů, kdy bude nejvíce narůstat skupina velmi starých lidí (old old), osob nad 85 let věku,
kteří již mají své specifické potřeby. V České republice se předpokládá nárůst ze současných
2,8% na 8,4% v roce 2040. Česká republika patří mezi země, ve které startuje nejrychlejší
14

stárnutí populace. Z věkového rozložení české populace v roce 2009 vyplývá, že počet
narozených dětí v posledních letech stoupal, tento jev je jevem pouze přechodným, je dán
zejména odloženou porodností relativně silných ročníků žen.
V dlouhodobém vývoji bude postupně přibývat osob ve věku 65 a více let a rychleji tím
více, oč vyšší věkovou kategorii se bude jednat. V nadcházejících dvou dekádách bude počet
seniorů ovlivněn především přechodem mohutné poválečné populační vlny do seniorských
věkových kategorií. Ve srovnání s generací svých rodičů bude tato generace pravděpodobně
výrazně zdravější i v seniorském věku. Celkové počty osob závislých na cizí pomoci, se bude
zvyšovat, ale počet osob ve vyšším stupni závislosti bude stále relativně nízký. To je
způsobeno výrazně vyšší mortalitou zdravotně postižených ve vyšších stupních ve srovnání
nepostiženou populací stejného věku.
Z pohledu nadcházející dekády je pro zajištění dlouhodobé péče nejdůležitější to, že
poměr osob bez závislosti a osob se závislostí ve věkové kategorii seniorů (65 + roků) se bude
vyvíjet příznivým směrem. Seniorská kategorie tak bude „početně“ zcela soběstačná
v pomoci osobám závislých na cizí pomoci.

Střední varianta. ČSÚ: Projekce obyvatelstva České republiky (Projekce 2009)
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Projekce dle proporcí osob se stupněm závislosti v roce 2009 aplikovaná na střední variantu projekce
obyvatel ČSÚ 2009

První index závislosti - definovaný jako podíl osob ve věku 65 a více let k počtu osob ve věku
20 až 64 let (černá přerušovaná línie). V nadcházející dekádě má tento index strmý růst a
následné dekádě dojde k mírnému zpomalení růstu.
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Druhý index (bílá línie s kosočtverci), který zachycuje počet osob se závislostí na cizí
pomoci ve věku 65 a více let k počtu osob v časném důchodovém věku (65 až 74 let), kteří
nejsou závislí na cizí pomoci – zdraví důchodci.
Z grafu jednoznačně vyplývá, že v následující dekádě je nejbezpečnější zdroj pro zajištění
dlouhodobé péče (pomoci s ADL) u populace důchodců v časném důchodovém věku. V této
dekádě je třeba maximálně vytvořit podmínky pro zefektivnění péče poskytované
v soukromých domácnostech. Po skončení této dekády nás čeká patnáctileté období
prudkého nárůstu počtu závislých osob na osobu nezávislou na cizí pomoci a nezatíženou
účastí na ekonomických činnostech (důchodci v časném věku). Pokud se v této dekádě
nepodaří péči v soukromých domácnostech výrazně zlepšit, tak v následujícím období dojde
k rychlému nárůstu požadavků na formální systémy, které nebude z čeho financovat.
K dalším významným demografickým faktorům, které ovlivňují zajištění dlouhodobé péče
je úroveň dosaženého vzdělání, rodinný stav, ekonomická aktivita a při opatrné interpretaci i
náboženská víra.
Decilové rozložení v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností je zachyceno na
následujících mapkách. Data jsou převzata z ČSÚ z předběžných výsledků SLDB 2011. Výrazné
regionální rozdíly ve sledovaných parametrech ukazují na to, že pro efektivní zajištění a
financování dlouhodobé péče nemůže být jedno – striktně dané řešení platné pro všechny.

Podíl nezaměstnaných a ekonomicky neaktivních na celkovém počtu obyvatel – decily
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Podíl osob nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel – decily

Podíl osob zaměstnaných na celkovém počtu obyvatel - decily

Podíl rozvedených ze součtu osob v manželství a rozvedených – decily
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Podíl ovdovělých osob z celkového počtu obyvatel – decily

Podíl osob hlásících se k církvi - decily

Podíl nekatolíků z osob hlásících se k církvi – decily

19

Podíl osob bez vzdělání, se základním vzděláním a s vyučením na celkovém počtu osob 15+

Podíl osob žijících v obci narození - decily

Velmi významným demografickým faktorem je míra zaměstnanosti ve vyšších věkových
kategoriích. Ta ovlivňuje nejenom příjmovou situaci domácností, ale i dostupnost osob pro
zajištění neformální péče. Tyto údaje jsou zachyceny v následujících dvou tabulkách5
publikovaných nedávno v analýze ČSÚ. Z tabulek je zřejmé, že ve srovnání s jinými zeměmi
EU je v ČR stále velký prostor pro zvýšení zaměstnanosti a pokud bude k zaměstnání
příležitost, tak se sníží prostor k zajišťování neformální péče. Z další tabulky je zřejmé,
v oblasti zdravotní a sociální péče pracuje relativně vysoký počet starobních důchodců – na
celkovém počtu pracovníků v tomto odvětví se podílí cca 4.5%. Převážně se jedná o ženy. Při
5

ČSÚ Praha, 3. 2. 2012. Analýza: V REPUBLICE PRACUJE ČTVRT MILIONU DŮCHODCŮ
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ukončení zaměstnání bude tato část osob schopna poskytovat péči – v menším rozsahu a při
vytvoření vhodných podmínek v soukromých domácnostech – neformálně a případně i
formálně.
Míra zaměstnanosti ve vybraných věkových skupinách v zemích EU 27 ve 2. čtvrtletí 2011

EU 27 celkem
Rumunsko
Portugalsko
Spojené království
Estonsko
Irsko
Litva
Kypr
Švédsko
Dánsko
Lotyšsko
Finsko
Nizozemsko
Slovinsko
Německo
Polsko
Česká republika
Rakousko
Řecko
Itálie
Malta
Bulharsko
Francie
Lucembursko
Maďarsko
Španělsko
Belgie
Slovensko

55-59 let 60-64 let 65-69 let
62,60
31,50
10,60
49,20
30,00
23,80
57,70
37,00
22,50
69,80
44,40
19,60
68,40
43,00
18,60
59,20
41,30
16,80
63,90
33,30
15,60
66,60
45,40
15,00
82,10
63,50
15,00
76,10
42,50
14,10
64,70
35,50
13,90
73,20
42,40
12,60
71,90
39,30
11,00
44,10
14,00
10,40
73,60
44,40
9,90
49,90
20,60
9,60
69,40
26,60
9,50
61,10
21,90
9,20
51,80
29,60
9,00
54,80
20,30
7,60
48,90
18,20
7,40
62,90
26,60
6,10
64,00
18,40
5,20
52,00
20,70
5,10
53,50
14,30
5,10
56,00
32,80
5,00
56,90
21,90
4,40
59,60
18,00
3,80

Průměrný počet pracujících starobních důchodců a jejich podíl na zaměstnanosti ve vybraných
sekcích odvětví v 1.-3. Q 2011

Vybrané sekce odvětví
Úhrnem
z toho:
C-Zpracovatelský průmysl

Pracující starobní důchodci
Celkem
Muži
Ženy
počet (tis.) %
počet (tis.) %
počet (tis.) %
156,85 3,20
72,34 2,59
84,51 4,01
22,08 1,71

13,80 1,62

8,28 1,90
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G-Velkoobchod a maloobchod
M-Profesní, vědec. a tech. čin.
N-Administrativní a podpůr. čin.
O-Veřejná správa a obrana
P-Vzdělávání
Q-Zdravotní a sociální péče

19,95
17,01
8,94
9,14
14,51
14,85

3,34
8,50
7,70
2,86
4,96
4,56

6,19
8,93
4,99
3,68
3,89
2,92

2,30
9,08
7,98
2,21
5,59
4,79

13,76
8,08
3,95
5,46
10,62
11,94

4,19
7,94
7,38
3,57
4,76
4,50

3.3 Legislativní výhled

Pozornost, která je v posledních letech věnována dlouhodobé péči se odráží i
v legislativních záměrech, které by tuto oblast měly pokrýt. Potřebná péče a její rozsah
budou určeny podle zákona o dlouhodobé péči. Dlouhodobá péče by měla být poskytována
osobám, které potřebují pomoc při zvládání aktivit denního života po delší dobu. Tato
činnost muže být podpořena formou pomoci, v případě, že příjemce pomoci zvládá část
činností vlastními silami nebo formou úplné péče v případě bezmoci a imobility. Příjemcem
pomoci a péče mohou být osoby s tělesným nebo mentálním postižením, senioři a další
skupiny osob, které potřebují pomoc při zajištění denních aktivit. Vznik potřeby dlouhodobé
péče je součástí potřeb vedle potřeby zdravotní péče a sociální podpory při nemoci, ve stáří,
handicapu a invaliditě. Hodnocení potřeb péče a podpory u osob, kterým bude přiznáván
status klienta dlouhodobé péče, bude probíhat s využitím ICF-MKF6, které se zabývá
hodnocením a klasifikací funkčních schopností, včetně vyjádření stupňů poškození.
Zásadním, kromě určování rozsahu potřeb u konkrétních osob, pro legislativně nově
upravovaný segment péče je určení rozsahu péče, která bude do segmentu dlouhodobé péče
zahrnuta. Méně podstatné je, jakým typem poskytovatele bude zajišťována. Přednostně
musí být podpořena motivace pro poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí. Pro
formální poskytovatele je žádoucí, aby podmínky, ale i financování dlouhodobé péče byly
shodné, bez ohledu na to, zda nový poskytovatel dlouhodobé péče dříve působil v oblasti
zdravotnictví nebo sociálních služeb.
Současnou a připravovanou legislativou bude dán rozsah a metodika posuzování potřeb
jednotlivých osob, než se stanou klientem dlouhodobé péče. Druhým krokem po určení
potřeby péče bude určení rozsahu, četnosti a formy pomoci, která se bude příjemcům
pomoci poskytovat, tzn. stanovení plánu dlouhodobé péče. V současné době je péče a
činnosti, které se poskytují deformovány v tom smyslu, že jsou některé zařazeny mezi
činnosti, ke kterým systémově nepatří, v důsledku toho jsou potom i deformovány finanční
toky jdoucí na krytí nákladů na tyto činnosti (zde by byly vhodné konkrétní příklady takových
deformací).

6

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
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4 - Portfolio činností k zajištění dlouhodobé péče
Z pohledu financování dlouhodobé péče je třeba vycházet z těch činností, které jsou pro
její zajištění podstatné. Současné členění zdravotních a sociálních služeb v sobě explicitně
hledisko využití pro dlouhodobou péči ve smyslu její definice nezahrnuje a proto je nelze
použít pro zohlednění specifik spojených právě a jenom s dlouhodobou péčí.
Rámcové členění jednotlivých činností je identické, jako jsou domény uvedené v kapitole
2 – Dlouhodobá péče. Ke každé doméně jsou uvedeny její ekonomické charakteristiky, které
je třeba při návrhu financování zohlednit a které mají na maximalizaci společenského i
individuálního užitku. Obecně je ve veřejném zájmu financovat takové činnosti, které
přinášejí společenský užitek, zatímco individuální – soukromý užitek by měl být hrazen ze
soukromých zdrojů. Teprve v okamžiku, kdy nelze dosáhnout individuálního užitku z důvodu
finančního nedostatku jsou zapojeny veřejné zdroje v podobě dávek v hmotné nouzi, neboť
je zájmem vyspělé společnosti, aby nikdo nezůstal bez potřebné pomoci.

4.1 Pomoc v ADL
Pomoc se základními aktivitami každodenního života – s péčí o vlastní osobu je základem
dlouhodobé péče. Dlouhodobá závislost na cizí pomoci v těchto činnostech z důvodu
zdravotního postižení je nezbytnou podmínkou, aby péče mohla být považována za
dlouhodobou péči jak ve smyslu definice OECD, tak i ve smyslu definice WHO.
Pomoc s péčí o vlastní osobu je vázána na patologii, která vede ke snížení funkčních
schopností a tím k závislosti na cizí pomoci. Nejedná se tedy o běžně poskytovanou pomoc
rodiči v rámci přirozeného – nepatologického vývoje dítěte, které je na pomoc v závislosti na
vývojovém stupni také závislé.
Mezi činnosti zajišťující péči o vlastní osobu patří umývání, koupání, používání toalety,
oblékání, krmení – příjem potravy a tekutin, vstávání z postele a ze židle, usedání, uléhání,
pohyb po místnosti a podobně. Míra stupně závislosti na cizí pomoci při péči o vlastní osobu
se hodnotí podle různých škál – například dle Katze. Jednotlivé činnosti zahrnuté pro potřeby
škálování však nemusí nutně být výčtem všech možných činností spojených s péčí o vlastní
osobu. Jednotlivé činnosti používané pro škálování jsou voleny podle jejich jednoznačnosti a
s ohledem na potřeby metriky.
Většina pomoci v péči o vlastní osobu se odehrává neformálně, především v rámci členů
domácnosti a v rámci blízkých příbuzenských vztahů. Pokud se jedná o krátkodobou potřebu
pomoci, tak obvykle nevzniká žádný problém. Problém vzniká až při dlouhodobém
poskytování pomoci. V tomto případě je třeba, u poskytovatelů této pomoci, její zařazení do
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svého každodenního života. To vede k vysoké fyzické a duševní zátěži. Na tyto činnosti je
třeba získat čas na úkor jiných činností. V případě poskytovatelů v produktivním věku též k
obtížím ve sladění nároků plynoucích ze zaměstnání, nároku na odpočinek a na další činnosti
spojené s chodem domácnosti. Dlouhodobé poskytování pomoci v péči o vlastní osobu je
tedy pro poskytovatele – členy domácnosti - nákladnou záležitostí často spojenou s
omezením nebo ztrátou příjmů ze své vlastní ekonomické aktivity nebo s vysokými výdaji na
služby poskytovatelů.
Alternativou k neformálně zajišťované pomoci v péči o vlastní osobu je její formální
varianta, která je ekonomickou činností. Ta je prakticky vždy nákladnější - ze dvou důvodů.
Prvním důvodem je to, že v případě péče zajišťované v rámci domácnosti nebo blízkých
příbuzenských vztahů se jedná pouze o dodatečné náklady (strava, bydlení, úklid), zatímco v
případě péče zajišťované ve formě ekonomické činnosti se jedná o celkové náklady. Druhým
důvodem je to, že formální péče jako ekonomická činnost je zatížena vysokými „odvody“,
které se promítají do nákladů a do ceny služeb.
Při racionálním ekonomickém rozhodování poskytovatelů neformální péče o náhradě
pomoci „v péči o vlastní osobu“ péčí formální je mimo citová kritéria (citový vztah k
postižené osobě) zásadní ekonomické srovnání obou alternativ. Je-li péče nabízená formálně
za nižší cenu, než jsou náklady na péči poskytovanou neformálně (včetně odpočtu hodnoty
citové realizace), tak je vytvářena ekonomická motivace na substituci neformální péče péčí
formální a tím ke vstupu postižené osoby do formálního systému a tím k nárůstu
celospolečenských nákladů (soukromých i veřejných).
Tomuto nežádoucímu ekonomickému gradientu lze čelit například následovně.
• Snížení nákladů poskytovatele neformální péče – dlouhodobá kompenzace ztráty
výdělku (obdoba tzv. OČR), podpora vzniku pracovních míst a forem zaměstnání,
které usnadní poskytování péče, snížení náročnosti poskytované péče
prostřednictvím pomůcek, úprav bytu a podobně (viz doména 4).
• Poskytnutí finančního příspěvku poskytovateli, který kompenzuje náklady. Tím může
být i příspěvek na péči nebo pojištění, u kterého je plnění vázáno na vznik potřeby
dlouhodobé péče u vyjmenovaného okruhu osob a podobně.
• Zvýšení ceny formální péče pro uživatele
• Určení regresních náhrad (na úhradu bydlení, stravy, obecných služeb)
vyjmenovaného okruhu osob, pokud se nepodílí na neformálním zajištění péče a tato
péče je nahrazena péčí formální. Určení vyjmenovaného okruhu osob by mělo být
provedeno například jako v případě dědictví (jedná se o formu „zadlužení“ osoby vůči
státu). S problematikou regresních náhrad souvisí i otázka, zda má být na
dlouhodobou péči pojištěna osoba, která se dostane do závislosti na cizí pomoci
z důvodu zdravotního postižení nebo naopak osoba, která by tuto pomoc měla
poskytovat.
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Ve všech případech je třeba brát v úvahu ekonomickou situaci domácnosti a případně
domácností okruhu vyjmenovaných osob. Současná podpora přiznávání příspěvku na péči v
závislosti na stupni závislosti, započtení ošetřování jako ND řeší částečně první a dostatečné
druhý bod, neřeší ekonomický gradient třetího a čtvrtého bodu.
Specifický problém vzniká u osamocených osob, které jsou závislé na cizí pomoci a u
kterých není nikdo z okruhu vyjmenovaných osob, které by mohly péči poskytovat
neformálním způsobem. Jednou skupinou těchto osob jsou osoby bezdětné, které měly po
dobu své ekonomické aktivity vyšší příjmy na osobu než rodiny s dětmi a které měly možnost
si na zajištění potřeby dlouhodobé péče si naspořit nebo si platit pojištění. Jinou skupinou
mohou být osoby, které nejsou majetné a neměly možnost se pro období závislosti na cizí
pomoci zajistit vlastními silami. V těchto případech by mimo vlastní příspěvek na péči měla
být poskytována podpora v hmotné nouzi.
Vlastní příspěvek na péči by měl být vždy vázán na úhradu zvýšených nákladů spojených
se zajišťováním pomoci. Otázkou je to, zda má nebo nemá být posuzován i ve vztahu
k celkové sociálně ekonomické situaci dané domácnosti.
Vzhledem k tomu, že pomoc při péči o vlastní osobu lze poskytovat neformálně, bez
specifických nároků na odbornost a bez větších rozdílů v náročnosti pomoci při jednotlivých
aktivitách, tak je vhodné kalkulace nákladů a stanovení cen provádět ne podle jednotlivých
úkonů, ale podle hodin práce. K hodinové kalkulaci je potom možné připočíst náklady
spojené s dopravou formálního pečovatele.
Zajištění pomoci při ADL a její financování je pro oblast celé dlouhodobé péče zcela
zásadní. Za normální je třeba považovat poskytování této péče neformálním způsobem v
soukromých domácnostech. V případě, kdy dojde k institucionalizaci osob vyžadujících
pomoc s ADL, tak je třeba dbát na to, aby náklady na její formální zabezpečení pro příjemce
péče a pro vyjmenovaný okruh osob nebyly nižší, než při péči zajišťované neformálně v
soukromých domácnostech.
Jedná se o poměrně nový přístup k řešení financování dlouhodobé péče. To je způsobeno
tím, že dosud do úvah o financování péče není zahrnuta komponenta jejího neformálního
zajištění v soukromých domácnostech.

4.2 Zdravotní ošetřovatelská péče
Zdravotní ošetřovatelská péče je odporná činnost, která může být vykonávána pouze
zdravotnickými pracovníky. Ošetřovatelská péče ze zdravotní indikace je z pohledu vlastní
definice dlouhodobé péče často její součástí. Vznik potřeby této péče může být vázán přímo
na základní onemocnění, které je příčinou snížené funkční schopnosti nebo na jiný zdravotní
problém. Jedná se například o ošetřování ran, řešení bolesti, podávání léků, monitorování,
prevence, rehabilitace nebo paliativní péče.
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Pokud se jedná o zdravotní problém, který je indikací k přijetí do akutní lůžkové péče,
potom je tato péče akutní zdravotní péčí a nejedná se o dlouhodobou péči, přestože je
poskytována pacientům s dlouhodobou závislostí na cizí pomoci. Poskytování jednotlivých
komponent dlouhodobé péče – především pomoc s ADL se stává integrální součástí akutní
lůžkové péče a její samostatné vyčleňování nemá žádný přínos. Akutní péče je krátkodobou
záležitostí. Vlastní pomoc s ADL je potom poskytována s ohledem na onemocnění a stav,
které jsou důvodem pobytu na akutním lůžku. Je proto poskytována buď přímo všeobecnou
sestrou, nebo pod jejím odborným dohledem v rámci úhrady za diagnózu.
V případě, že se jedná o dlouhodobou lůžkovou péči, tak je situace jiná. Ne všichni
pacienti dlouhodobé lůžkové péče jsou však závislí na cizí pomoci v ADL, a proto se nebude
jednat o dlouhodobou péči z pohledu definice OECD ani z pohledu definice WHO, přestože se
jedná o péči v naší legislativě (zákon o zdravotních službách) označovanou jako dlouhodobá
lůžková péče. U nemocných dlouhodobě závislých na cizí pomoci v ADL by měla tato pomoc
být hrazena obdobným způsobem, jako je tomu v domácnosti soukromé nebo
institucionální. Pokud by tomu tak nebylo, tak bude pro soukromé domácnosti vytvářena
ekonomická motivace k umístění do těchto zdravotnických zařízení.
Indikace k pobytu ve zdravotnickém zařízení dlouhodobé lůžkové péče jsou vázány na
zdravotní problém, který je třeba řešit ošetřovatelskou péčí, kterou nelze zajistit v
domácnosti a která zároveň nevyžaduje řešení na akutním lůžku (a ani na následném –
doléčovacím lůžku) – viz zákon o zdravotních službách.
Pokud je třeba vzhledem ke zdravotnímu problému, který vyžaduje poskytování
ošetřovatelské péče zajistit pomoc v ADL pod dohledem všeobecné sestry nebo ji přímo
provádět všeobecnou sestrou, tak je nutné tento typ pomoci v ADL zařadit do zdravotních
výkonů sester.
Zdravotní výkony všeobecných sester poskytující ošetřovatelskou péči jako součást
dlouhodobé péče je proto třeba rozšířit o následující výkony z oblasti ADL, které sestra
vzhledem ke zdravotní problematice musí zajistit sama nebo mít nad jejím provedením
dohled.
•
•
•
•

Provedení manikúry, pedikúry, holení, depilace
Ošetření kůže
Provedení úpravy vlasů, stříhání, mytí vlasů, česání
Zajištění ústní hygieny

•
•
•
•

Provedení částečné hygienické péče
Zajištění celkové hygienické péče
Zajištění péče o části těla, jiné
Zajištění péče o vyprazdňování a osobní hygienu při částečné inkontinenci
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•
•
•
•
•
•

Zajištění péče o vyprazdňování a osobní hygienu při úplné inkontinenci
Provedení polohování – prevence proleženin
Provedení polohování při dekubitech
Ošetření dekubitů
Zajištění výživy, rozdělování stravy podle diet, krmení a zajištění pitného režimu
Zajištění oblékání a svlékání

Z pohledu úhradových mechanismů mohou být tyto výkony sloučeny do dvou nových
výkonů – pomoc sestry s ADL v dlouhodobé péči a dohled sestry nad pomocí v ADL
v dlouhodobé péči. Tyto výkony by měly nadále zůstat v úhradách ze zdravotního pojištění,
alternativně mohou být hrazeny z nově uvažovaného zdravotně sociálního pojištění. Vlastní
provádění pomoci ostatními pracovníky by mělo být hrazeno ve stejném režimu jako pomoc
v ADL v soukromých i institucionálních domácnostech.
Ostatní ošetřovatelské výkony prováděné všeobecnými sestrami by měly být sjednoceny
ve všech dotčených odbornostech, tj. v odbornosti 925, 913 a 004. S těmito odbornostmi by
mělo být sjednoceno i členění ošetřovatelských výkonů v dlouhodobé lůžkové péči. Jedná se
o lůžkovou péči, která nevyžaduje stálou přítomnost lékaře (dle zákona o zdravotních
službách: Dlouhodobá lůžková péče je, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav
nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se
zhoršuje). Výše úhrad za výkony ošetřovatelské péče v uvedených odbornostech a v lůžkové
dlouhodobé péči by měla být nezávislá na místě jejího provádění a měla by být vždy
oddělena od ostatních nákladových složek.
Ošetřovatelské odbornosti 925, 913, 004 a dlouhodobá lůžková péče jsou pro efektivní
vývoj dlouhodobé péče a jejího financování naprosto zásadní. Dlouhodobá lůžková péče ve
zdravotnických zařízeních koresponduje se zařízením, které je v anglosaských zemích
nazýván „Nursing home“ nebo „Skilled Nursing Facility“. Jeho dosavadní absence v našem
zdravotně sociálním systému je jednou z příčin problémů v dlouhodobé péči. Je třeba dát
velký pozor, aby se koncept dlouhodobé péče nezměnil na základě různých vyhlášek opět
v léčebny dlouhodobě nemocných -LDN.

4.3 Pomoc v iADL
Pomoc s iADL je další komponenta péče, která je často poskytována společně s pomocí
ADL a stává se tak součástí dlouhodobé péče z pohledu definic OECD i WHO. Pomoc s iADL
však podobně jako u zdravotní ošetřovatelské péče může být poskytována osobám, které
jsou soběstačné v péči o vlastní osobu. Potom se však nejedená o dlouhodobou péči. Dalším
specifickým rysem pomoci v iADL je to, že se ve většině případů nejedná o každodenní
potřebu pomoci, ale o pomoc, kterou lze v předstihu plánovat, není kontinuální a je velmi
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výrazně vázána na individuální preference osob vyžadujících tuto péči a je také velmi
kontextově závislá (na prostředí, na kultuře a podobně).
V některých případech jsou činnosti zařazované do iADL (například „Pomoc při používání
domácích spotřebičů, manipulaci s kohouty, vypínači, zámky, při otevírání a zavírání oken,
dveří apod.“) vázány ke každodenní pomoci. V těchto případech je vhodné tyto činnosti
přiřadit z pohledu financování a úhrad k ADL a hradit je hodinovou sazbou.
Činnosti spojené v pomoci s iADL jsou z velké části nabízeny jako komerční služby a tím je
dána i jejich tržní hodnota. Jednotlivé činnosti spojené s pomocí v iADL jsou velmi
nehomogenní a proto je vhodné je členit podle jednotlivých výkonů a tomu přizpůsobit i
mechanismy úhrad.
Úkony soběstačnosti, které jsou součástí hodnocení potřeb, zahrnují také úkony, které lze
označit za služby v domácnosti. Tyto úkony ve vlastním sociálním prostředí v případě nižšího
stupně závislosti na pomoci jiné osoby si klient zajišťuje sám nebo s pomocí rodinných
příslušníků. Pro zajištění úkonů v domácnosti není zapotřebí odborné způsobilosti
zdravotnických nebo sociálních pracovníků. Mohou je zajišťovat lidé různých profesí. Z
tohoto důvodu navrhujeme vyřadit tyto úkony z úkonů poskytovaných v rámci sociálních
služeb a přeřadit je mezi služby obecné. Vaření, praní prádla a úklid domácnosti jsou službou,
pokud je zajišťuje nějaký dodavatel a neměly by stát sociální službou jenom proto, že se
místo méně handicapovanému občanovi zajišťují více handicapovanému občanovi. Podstata
úkonu se totiž nemění, úklid domácnosti zůstane úklidem domácnosti bez ohledu na to, čí
domácnost to je. Naopak jiné úkony, které jsou posuzovány z hlediska soběstačnosti
spočívající v pomoci při komunikaci, nakládání s předměty, pomoci při obstarávání osobních
záležitostí, zajišťování denních aktivit apod. by měla v oblasti sociálních služeb být i nadále
zajišťována. Úkony v domácnosti, které obvykle pomáhají zajistit neformální pečující, jsou
následující:
• Vaření a příprava jednoduchých jídel, porcování stravy, mytí nádobí
• Vaření a příprava složitých jídel, porcování stravy, mytí nádobí
• Příprava jídel, jiné
Praní a sušení prádla a oděvů, šití a spravování oděvů
Úklid kuchyňského zařízení
Úklid kuchyně a obytných prostor
Vykonávání domácích prací, jiné
Pomoc při používání domácích spotřebičů, manipulaci s kohouty, vypínači, zámky, při
otevírání a zavírání oken, dveří apod.
• Pomoc při uskládání a uložení denních potřeb
• Péče o domácí předměty, jiné
• Odstraňování odpadků
•
•
•
•
•

29

• Pomoc při používání komunikačních prostředků a podpora a pomoc při využívání
běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• Pomoc při používání pomůcek (jiných než zdravotnických prostředků)
• Nákupy a běžné pochůzky
• Údržba bytu a bytového zařízení
• Údržba přístrojů
• Péče o rostliny a zvířata
• Údržba vozidla
Úkony spojené s přípravou stravy a s ubytováním (včetně úklidu a běžné údržby) jsou
součástí služeb zajišťovaných v pobytových zařízeních sociální péče i v dlouhodobé lůžkové
péči zdravotnických zařízení. Tyto činnosti jsou zařazeny do samostatné domény 3.7
Ubytovací a stravovací služby. I jejich úhrada by měla být oddělená, a to i v případě
dlouhodobé péče v lůžkovém zařízení a mělo by vždy platit, že náklady na tyto služby jsou
nejmenší v soukromé domácnosti.

4.4 Poskytování kompenzačních pomůcek, bezbariérové úpravy bydlení,
zajištění bezpečnosti
Poskytování kompenzačních pomůcek, příspěvky na bezbariérové úpravy bydlení a zvýšení
bezpečnosti jsou v současné době nepříliš logicky rozděleny mezi veřejné zdravotní pojištění
a sociální péči. Zde by bylo vhodné sjednocení a používat stejná kritéria pro jejich
poskytování.

4.5 Léčebné postupy sloužící k prevenci, zpomalení, zastavení nebo
zvrácení patologií, které způsobují snížení funkční zdatnosti
Do této kategorie spadá celá řada zdravotních výkonů, nejenom ošetřovatelských.
Zařazení této skupiny k dlouhodobé péči je dáno logickým propojením odstranění
zdravotních problémů, nebo zpomalení jejich progrese ve vztahu k nárokům na cizí pomoc
v důsledku těchto zdravotních problémů. Odstranění problému nebo jeho zmírnění či
zpomalení progrese tak má bezprostřední vliv na úsporu nákladů na zajištění pomoci cizí
osobou – ať formálně nebo neformálně poskytovanou. Do mechanismu úhrad ze
zdravotního pojištění mohla být ve formě „spoluúčasti“ zahrnuta i předpokládaná úspora. Je
zde třeba ještě rozmyslet, kdo získá největší ekonomickou výhodu z provedeného
zdravotního výkonu – nemocný sám, jeho domácnost, plátci příspěvků na péči a podobně.
Zde se jedná o klasické investiční rozhodování a tuto skutečnost je třeba při financování
zdravotní péče také zohlednit.
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Nutriční terapie. Poskytování nutriční péče pro klienty dlouhodobé péče je potřebné, neboť
vyvážená a kaloricky optimální strava může významně ovlivnit celkový zdravotní stav klientů
dlouhodobé péče. V seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pod autorskou
odborností 916 jsou pro nutriční terapii uvedeny následující výkony:
•
•
•
•
•
•

Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem
Sestavení nutričního plánu pacienta
Edukace nutričním terapeutem
Reedukace nutričním terapeutem
Propočet nutriční bilance
Indikace sippingu nutričním terapeutem

Fyzioterapie. Léčebná rehabilitace prováděná fyzioterapeutem. Fyzioterapie je pacientům
dlouhodobé péči a uživatelům pobytových zařízení poskytována, její objem byl více
regulován v oblasti sociální. V rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění byla
fyzioterapie hrazena z fondu zdravotního pojištění, pokud je fyzioterapie poskytována
zaměstnanci pobytových zařízení sociálních služeb. V novém zákoně o zdravotnických
službách je léčebná rehabilitace součástí domácí zdravotní péče a může tedy být
poskytována v domácnostech. Včasné a průběžné zajišťování fyzioterapie přitom může
pomoci k udržení soběstačnosti a aktivity zejména u starších seniorů. Obor fyzioterapie je v
seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami uveden pod autorskou odborností 902 s
celkovým počtem 23 různých zdravotních výkonů zahrnujících zejména kineziologické
vyšetření, fyzikální terapii, léčebnou tělesnou výchovu, vodoléčbu, techniky měkkých tkání,
mobilizaci a masáže.
Ergoterapie. Cílem ergoterapie je zvládnutí činností pro sebeobsluhu i pro schopnost práce.
Zde je třeba ještě dořešit vztah k sociálním službám – sociální rehabilitace a chráněné dílny.
Ergoterapie by měla být součástí terapie poskytované při zajišťování dlouhodobé péče. V
seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami jsou pro ergoterapii pod autorskou
odborností 917 uvedeny následující výkony:
•
•
•
•

Vyšetření ergoterapeutem při zahájení ergoterapie
Vyšetření ergoterapeutem kontrolní
Individuální ergoterapie základní
Nácvik všedních činností ADL

Do této oblasti služeb by měla být zařazena i paliativní medicína a hospicová péče. Jedná
se o specifickou odbornou činnost, která má za cíl zajistit důstojné umírání a péči spojenou
se zmírňováním symptomů, které výrazně snižují kvalitu života. Mimo zdravotní komponentu
a pomoc osobám závislým na cizí pomoci zde do popředí vystupuje i péče psychologická a
duchovní. Na úhradě této péče by se měla podílet v její zdravotní a medicínské složce
zdravotní pojišťovna. Ostatní komponenty by měly být hrazeny z prostředků soukromých
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domácností, ze sociálních fondů a z fondů měst a obcí. Vlastní ekonomické motivace zde
hrají pravděpodobně malou roli.

4.6 Speciální služby sociální péče
Sociální služby jsou v současné době vymezeny z části jako služby pro sociální případy a
z části jako služby poskytované odbornými sociálními pracovníky a zdravotnickými
pracovníky s odbornou způsobilostí. Jedná se proto o poměrně širokou škálu činností a
širokou indikační škálou. Z pohledu dlouhodobé péče jsou významné ty sociální služby, které
jsou vázány na odbornost sociálních pracovníků.
Jedná se především o
•
•
•

Sociální poradenství a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Aktivizační, vzdělávací a výchovné činnosti
Sociálně terapeutické činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tyto činnosti by měly být v oblasti dlouhodobé péče poskytovány bezplatně – pro osoby
závislé na cizí pomoci i pro osoby, které jim pomoc poskytují. Činnost by měla být
financována především z veřejných rozpočtů mimo zdravotní pojištění. Pokud by činnost byla
financována také prostřednictvím rozpočtů obcí, tak by podle potřeby v dané obci měl být
stanoven i jejich rozsah a případně specifické zaměření.
Další specifickou skupinou sociálních služeb jsou činnosti spojené se sociální rehabilitací,
chráněnými dílnami, nácvikem dovedností a podobně. Tyto činnosti úzce souvisí s oborem
ergoterapie, který je zařazován do zdravotnických činností. Tyto činnosti by měly být proto
poskytovány jako zdravotnické služby a měly by být hrazeny ze zdravotního pojištění.
Podobná je situace v případě telefonické krizové pomoci. Služba je poskytována osobám,
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci,
kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Pokud se jedná o řešení situací spojených
s ohrožením zdraví nebo života, tak by se mělo jednoznačně jednat o zdravotnickou službu,
která je svým charakterem blízká činnosti dispečinku záchranné služby, případně LSPP.
Pokud se jedná o jiné obtížné životní situace, tak by měla tato činnost být přiřazena k výše
uvedeným službám, které jsou vázány na odbornost sociálních pracovníků a které by měly
být poskytovány bezplatně pro uživatele a měly by být hrazeny z rozpočtu měst a obcí.

4.7 Ubytovací a stravovací služby
Ubytovací a stravovací funkce jsou jednou ze základních funkcí soukromé domácnosti a
jsou proto formou služeb zajišťovány i v institucionálních domácnostech – v pobytových
zařízeních sociální péče i v lůžkových zdravotnických zařízeních. V případě akutních
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hospitalizací zde není volba – pobyt v nemocnici je vynucen zdravotním stavem a způsobem
léčby. Hospitalizace jsou krátkodobé a vlastní náklady na ubytování a stravu netvoří
nejdůležitější nákladovou položku a její oddělení nemá velký význam. V případě dlouhodobé
lůžkové péče je však situace odlišná. Zde tyto náklady hrají v celkových nákladech
významnou roli, a pokud by nebyly odděleně hrazeny, tak bude vytvářen ekonomický tlak
k pobytu v těchto zařízeních. Při určení výše úhrady pro nemocné a tím pro rozpočty
soukromé domácnosti je třeba vycházet z toho, že dochází pro nemocného k nákladům na
vlastní domácnost (i v případě, že je po dobu hospitalizace opuštěná) tak navíc k úhradě
nákladů v nemocnici. To může vést až k „hmotné nouzi“. Řešení je potom ve využití podpory
v hmotné nouzi nebo ve snížení ceny pro nemocného (dotované ceny). Vždy však musí platit,
že minimální náklady na ubytování a zajištění stravy jsou v soukromé domácnosti nižší, než
v institucionální domácnosti nebo ve zdravotnickém zařízení, které poskytuje dlouhodobou
lůžkovou péči.
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5- Proces hodnocení potřeby péče a její realizace u jednotlivých osob v
oblasti dlouhodobé péče
Při určení rozsahu péče, která bude hrazena z nově koncipovaného zdravotně sociálního
pojištění, je velmi podstatné, jak bude probíhat proces hodnocení potřeby péče a následný
proces zajišťování potřebné dopomoci, péče a služeb. Každá osoba má určitý okruh potřeb
subjektivního charakteru, který se může značně lišit v závislosti na osobních vlastnostech
osoby, prostředí, ve kterém žije, sociální situaci apod. Tuto subjektivní míru potřeb je třeba
přetransformovat pomocí kritérii na objektivní potřebu pomoci, péče a služeb, které
posuzovaná osoba potřebuje k zajištění životních podmínek. Při poskytování zdravotní péče
určuje objektivní potřebu zdravotní péče lékař. Mimo jiné tím určuje, jaký rozsah zdravotní
péče bude uhrazen ze zdrojů zdravotního pojištění. V souvislosti s přijetím nové právní
úpravy ve zdravotnictví může nyní lékař určit objektivní potřebu zdravotní péče a v určitých
případech nechat na rozhodnutí pacienta, zda zvolí variantu péče plně hrazenou ze
zdravotního pojištění nebo zdravotní péči s doplatkem. Při poskytování dlouhodobé péče
bychom měli postupovat analogicky. Posuzování potřeby dlouhodobé však nebude již jenom
na ošetřujícím lékaři. Objektivní posouzení osoby, která se ocitne v nepříznivé situaci snížené
soběstačnosti (ne automaticky hmotný nedostatek), proběhne s využitím kritérií MKF.
Výstupem hodnocení by mělo být rozhodnutí:
•
•
•
•
•
•

o rozsahu poskytované dlouhodobé péče
o rozsahu sociální péče
o rozsahu služeb soběstačnosti (domácnost)
o výši příspěvku na péči (vyplývá z předcházejících 3 závěrů hodnocení)
o doporučeném místě poskytování péče a služeb
o rozsahu pomoci při řešení úprav nebo změny bydlení (úprava bytu, změna bydlení,
pobytové zařízení)

Na základě rozhodnutí a doporučení by měl být vypracován individuální plán pomoci, péče
a služeb, který by zahrnoval všechna rozhodnutí a doporučení z předchozího posuzování. Tím
však proces nekončí. U každého klienta dlouhodobé péče má probíhat periodické opakované
hodnocení potřeb péče minimálně 1x rok / 1x za 2 roky. Navíc, při změně zdravotního stavu
nebo životních podmínek může následovat opakované posouzení i dříve.
I v případě dlouhodobé péče a dalších služeb je zapotřebí oddělit posuzování potřeb, od
zajištění pomoci, péče a služeb. I vlastní zajištění potřebného rozsahu pomoci, péče a služeb
má dvě roviny a to personální a finanční. K zajištění objektivních potřeb posouzených
jednotlivců je zapotřebí jednak odborný personál a jednak rodinní příslušníci, příbuzní nebo
jiné pečující osoby. Pokud se týká finančních zdrojů je zapotřebí určit (obdobně jako ve
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zdravotnictví), která část dopomoci, péče a služeb bude hrazena z veřejných zdrojů a která
část bude hrazena ze soukromých zdrojů jako spoluúčast na potřebné dopomoci, péči a
službách, přičemž spoluúčast může být v penězích nebo přímo v poskytované dopomoci, péči
nebo službách, pokud jí budou zajišťovat příbuzní nebo jiné blízké osoby – neformální
pečující.

Osoba v nepříznivé
situaci

Rozhodnutí o
výši příspěvku na péči,
rozsahu dlouhodobé
péče, sociální péče,
služeb soběstačnosti,
místě poskytování,
rozsahu pomoci při
bydlení

Subjektivní potřeba
Určení objektivní
potřeby

Lze zvážit šetření finanční
situace posuzovaného klienta
Zajištění nebo
doporučení poskytování
péče nebo služeb
V domácnosti,
stacionářích nebo
pobytových zařízeních

V současné době probíhá proces přípravy na předložení zákona o dlouhodobé péči. Ten
bude obsahovat definici dlouhodobé péče, tak jak je chápána z hlediska poskytování obou
složek péče, tedy zdravotní i sociální. V platnosti od dubna roku 2012 bude nově přijatý
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Ten je z pohledu služeb relevantních pro
dlouhodobou péči velmi zásadní. Přináší mimo jiné definici dlouhodobé lůžkové péče, která
zní:
Dlouhodobá lůžková péče, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze
léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; v rámci
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této lůžkové péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče pacientům s
poruchou základních životních funkcí.
Stejný zákon definuje i další segmenty péče:
Ošetřovatelská péče, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování
biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s
poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a
porodem, a dále rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je péče o
nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné
přirozené smrti.
Léčebně rehabilitační péče, jejímž účelem je maximální možné obnovení fyzických,
poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta cestou odstranění
vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho organismu, popřípadě
zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho zdravotního stavu; v případě, že jsou při
jejím poskytování využívány přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení
podle lázeňského zákona12), jde o lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
Paliativní péče, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který
trpí nevyléčitelnou nemocí.
Klientům dlouhodobé péče v pojetí nově připravovaného zákona o dlouhodobé péči bude
péče poskytována i ve vlastním sociálním prostředí. Předpokládá se, že klientům dlouhodobé
péče bude i nadále hrazena zdravotní péče ze zdravotního pojištění ve stejném rozsahu jako
jiným pojištěncům s výjimkou péče, která začne být hrazená ze zdravotně sociálního
pojištění. Dlouhodobá péče zahrnuje péči ošetřovatelskou, fyzioterapii, ergoterapii a péči
nutriční. Lékařská péče bude zajišťována ošetřujícími lékaři v oboru všeobecné praktické
lékařství a v dalších specializačních oborech, pokud to zdravotní stav klienta dlouhodobé
péče bude vyžadovat.

36

6 - Ošetřovatelské výkony pro zajištění péče o vlastní osobu (ADL) a
ošetřovatelských výkonů bez indikace lékaře a dalších
ošetřovatelských výkonů

Na profesionální pomoc v podobě lékařské a ošetřovatelské péče, která je poskytována
současným pacientům a uživatelům sociálních služeb a která bude poskytována budoucím
klientům dlouhodobé péče, musí navazovat péče zajišťující péči o vlastní osobu nebo
pomáhající takovou péči zajistit a dále zajištění nebo pomoci při úkonech soběstačnosti.
Dlouhodobá péče by měla být poskytována osobám, které potřebují pomoc při zvládání
aktivit denního života po delší dobu. Rozsah péče a pomoci bude stanoven prostřednictvím
vyhodnocení kriterií. Jako nástroj hodnocení bude použito hodnocení podle ICF-MKF, který
se zabývá problematikou hodnocení, klasifikací funkčních schopností a vyjadřováním stupňů
poškození7. Předkladatel před tím, než zpracoval návrh ošetřovatelských výkonů, se seznámil
s návrhem souborů dotazníků, které by měly sloužit ke zjišťování rozsahu potřeb podle ICFMKF a uskutečnil konzultaci k jeho obsahu. V rámci tohoto hodnocení bude probíhat i
hodnocení funkčních schopností posuzovaného klienta, měření takzvaných aktivit denního
života (activities of daily living - dále jen ADL) pomocí Barthelové indexu a stupnice
základních denních činností viz. Příloha č. 1. Hodnocení aktivit denního života se netýká
pouze obsluhy vlastní osoby, ale instrumentálních schopností, které potom označujeme jako
iADL. Instrumentální schopnosti se týkají používání nástrojů, obsluhou domácnosti,
nakupováním apod. mluvíme potom o úkonech soběstačnosti. Celkové hodnocení bude však
mít širší dopad, neboť v rámci hodnocení potřeb péče a podpory klientům, se bude hodnotit
a definovat disabilita a následně bude určován rozsah potřebné péče a pomoci, včetně
příspěvku na péči. V rámci tohoto hodnocení dojde k posouzení funkčního omezení,
zhodnocení sociálních, zdravotních a ekonomických potřeb, včetně posouzení funkčních
schopností klienta. Zjištěný nedostatek a potřeba bude kompenzována zajištěním výkonu
péče, pomoci, službou nebo věcnou dávkou či kompenzační pomůckou. Podle rozsahu
zjištěných potřeb klienta dlouhodobé péče se bude odvíjet následná pomoc a péče. Výkony
uvedené v tomto materiálu byly formulovány tak, aby kompenzovaly potřebu péče při
zjištěném nedostatku funkční schopnosti klientů a to ve dvou rovinách. První jsou ty, při
kterých je funkční neschopnost klienta doprovázena takovým zdravotním stavem, který
vyžaduje, aby byl ošetřovatelský výkon zajištěn v plné míře a byl zajištěn zdravotnickým
pracovníkem s příslušnou odbornou způsobilostí. Druhé jsou ty, při kterých je sice snížena
funkční schopnost klienta, ale není doprovázena takovým zdravotním stavem, který vyžaduje
7

Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se
jedinec se svým zdravotním stavem setkává s bariérami prostředí.
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intervenci zdravotnického pracovníka a navíc je klient zčásti schopen výkon provádět sám
s dopomocí. V takovém případě může dopomoc poskytnout pracovník s jinou odbornou
způsobilostí než zdravotnickou nebo laik. Uvedené výkony jsou plně v souladu s činnostmi,
které jsou uvedeny ve vyhlášce MZ ČR č. 55/ 2011 Sb., o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků pro zdravotnické pracovníky s odbornou
způsobilostí všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel a sanitář. Vyhláška uvádí
ošetřovatelské činnosti, které mohou všeobecné sestry vykovávat bez indikace lékaře a které
mohou vykonávat zdravotničtí asistenti a ošetřovatelé pod odborným dohledem. Jedná se o
ošetřovatelské činnosti, které lze označit za činnosti, které nezasahují do integrity těla
ošetřovaného klienta - pacienta. Tyto ošetřovatelské činnosti se vyznačují také tím, že si je
mohou ve vlastním sociálním prostředí po předchozí edukaci zajišťovat i klienti – pacienti
sami, pokud na to jejich funkční a duševní schopnosti stačí.
Ošetřovatelskou péči, kterou popisujeme pomocí jednotlivých výkonů, můžeme rozdělit
na takovou, která je vždy indikována lékařem a ta je nyní hrazena ze zdravotního pojištění.
Dalšími jsou ošetřovatelské výkony, které mohou všeobecné sestry vykonávat bez indikace
lékaře, tyto ošetřovatelské výkony nepatří mezi ADL výkony, vyznačují se tím, že jsou
poskytovány ze zdravotní indikace, v lůžkových zdravotnických zařízeních jsou součástí
zdravotní (ošetřovatelské) péče hrazené ze zdravotního pojištění, v domácí zdravotní péči
nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb však ze zdravotního pojištění hrazené nejsou.
Dalšími činnostmi, které jsou součástí ošetřovatelské péče, jsou činnosti zajišťující péči o
vlastní osobu. Činnosti jsou popsány pomocí výkonů ADL. Ošetřovatelské výkony bez
indikace lékaře a výkony pro zajištění péče o vlastní osobu ADL bude indikovat všeobecná
sestra S2 se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v rámci
ošetřovatelského procesu, kterým se rozumí aktuální zhodnocení stavu individuálních potřeb
klienta dlouhodobé péče, stanovení ošetřovatelských problémů, plánování a realizace
ošetřovatelské péče, vyhodnocování ošetřovatelské péče a zaznamenávání do zdravotnické
dokumentace. Ošetřovatelská péče poskytovaná bez indikace lékaře, včetně ADL výkonů
bude zajišťována multidisciplinárním týmem pod odborným dohledem všeobecné sestry.
Ošetřovatelské výkony bez indikace lékaře, včetně výkonů ADL jsou hrazeny ze zdravotně
sociálního pojištění, nositelem výkonů je všeobecná sestra, která výkony:
-

buď vykonává sama
nebo vykonává odborný dohled nad prováděním výkonů

Ošetřovatelské výkony bez indikace lékaře, včetně výkonů ADL mohou vykonávat i další
pracovníci s odbornou způsobilostí zdravotnických pracovníků tj. zdravotnický asistent,
ošetřovatel, sanitář a pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry.
Ke každému výkonu bude zpracován evidenční list výkonu, ve kterém bude uvedena
autorská odbornost, další odbornosti, název výkonu, popis výkonu – čím výkon začíná, čím
výkon končí, kategorie výkonu, doba trvání výkonu, omezení místem a omezení frekvencí.
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V případě vysokého stupně závislosti, který představuje více než 14 hodin ošetřovatelské
péče, včetně ADL péče týdně, je možné uvažovat o agregované platbě ze zdravotně
sociálního pojištění. V případě střední a nižší závislosti představující rozsah péče mezi 3 až 7
hodinami péče týdně mohou být zpracovány jednotlivé výkony pomocí kalkulačních listů
výkonů.

6.1 Přehled zdravotních
všeobecnou sestrou

ošetřovatelských

výkonů

indikovaných

1. Ošetření kůže
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu ošetření kůže. Provedení
desinfekce, překrytí rány obvazovým materiálem a fixování obvazu.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent
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2. Provedení polohování – prevence proleženin
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy těla a končetin klienta dlouhodobé péče za účelem provádění prevence
proleženin. Provedení hodnocení celistvosti kůže. Polohování je doprovázeno úpravou lůžka
a s pomocí pomůcek omezujícím vznik proleženin.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
5/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
3. Ošetření dekubitů
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
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Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy těla a končetin klienta dlouhodobé péče za účelem provádění prevence
proleženin. Provedení hodnocení celistvosti kůže. Ošetření dekubitů, aplikace léčivého
prostředku, překrytí dekubitů obvazovým materiálem, fixace obvazu. Polohování je
doprovázeno úpravou lůžka a s pomocí pomůcek omezujícím vznik dalších proleženin.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent
4. Zajištění výživy, rozdělování stravy podle diet, krmení a zajištění pitného režimu
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Zhodnocení polykacího reflexu,
zajištění krmení, včetně kontroly polykání, zajištění pití, včetně kontroly polykání. Úprava
polohy.
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Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
5/ den krmení 8/den pití
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
5. Sledování nutriční hodnoty stravy, vyhodnocování výživy a hydratace
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Na základě indikace oprávněného pracovníka a na základě indikované péče nutričním
terapeutem všeobecná sestra komplexně posoudí stav výživy, hydrataci. Sběr dat a informací
pro vyhodnocení provede na základě návštěvy u klienta, pohovorem s ním, na základě
informací z ošetřovatelské dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu:
Na základě analýzy dostupných informací zpracuje všeobecná sestra zprávu, kterou
předkládá oprávněnému pracovníkovi indikovat výkon, nutričnímu terapeutovi a
ošetřujícímu lékaři. Na základě vyhodnocení navrhuje změny diet, změny ve stravování a
pitném režimu.
Čím výkon končí:
Zápisem do ošetřovatelské dokumentace, předáním zprávy a dalších informací o stavu výživy
klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem stanoveného
ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení s ošetřujícím
lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
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Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ týden
Nositel výkonu:
všeobecná sestra
6. Nácvik sebeobsluhy a znovu získání dovedností s cílem zvyšování soběstačnosti,
nácvik používání pomůcek
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava poloh těla a končetin klienta dlouhodobé péče, nácvik pohybů těla a končetin za
účelem znovu získání dovedností k obsluze osoby. Nácvik pohybu, přemisťování, chůze,
oblékání, jedení apod. Výkon je doprovázen předvedením použití kompenzačních pomůcek
a nácvikem jejich používání.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent
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7. Provádění rehabilitačního ošetřování
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Vypracováním rehabilitačního ošetřovatelského plánu ve spolupráci s fyzioterapeutem a
ergoterapeutem. Přípravou dokumentace, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava poloh těla a končetin klienta dlouhodobé péče, posazování, provádění dechových
cvičení, a metod bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových
odchylek. Provádění jednoduchých cvičení za účelem prevence dalších poruch z imobility.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o stavu klienta dlouhodobé
péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem stanoveného rehabilitačního
ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení s ošetřujícím
lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
Max. 3/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent
Komentář k výkonu:
Výkon nelze zaměňovat za výkony fyzioterapeutů nebo ergoterapeutů. Všeobecná sestra
výkon provádí po dohodě s fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem a pouze vymezené
činnosti.
8. Zajišťování aplikace tepla a chladu
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
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Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava poloh těla a končetin klienta dlouhodobé péče, manipulace s pomůckami, které
aplikují teplo nebo chlad, jejich přikládání, výměna nebo odstranění. Sledování reakcí na
aplikaci tepla nebo chladu.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
3/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent
9. Měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu.
Obsah a rozsah výkonu:
Podáním teploměru a vysvětlením, jak probíhá měření teploty, vysvětlením jakým způsobem
proběhne vážení a měření.
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Čím výkon končí:
Desinfekcí použitých pomůcek a úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn, zejména vysoké
teploty, okamžité řešení s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
3/ den měření teploty, měření hmotnosti 1/týden, měření výšky 1/rok
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent nebo
ošetřovatel
10. Sledování fyziologických funkcí a zdravotního stavu, zaznamenávání do
dokumentace
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Sběrem dat a informací, které získá prostřednictvím pohovoru s klientem dlouhodobé péče,
pomocí informací z ošetřovatelské dokumentace a zpráv dalších ošetřujícího personálu.
Obsah a rozsah výkonu:
Na základě indikace oprávněného pracovníka a na základě stanoveného ošetřovatelského
plánu všeobecná sestra komplexně posoudí zdravotní stav klienta dlouhodobé péče
z hlediska naplňování výsledků cílů ošetřovatelského plánu. Vyhodnocuje stav fyziologických
funkcí, hodnotí reakce klienta dlouhodobé péče na ošetřovatelskou péči, uvádí pokrok,
zaostávání nebo odchylky od původně plánovaných cílů z hlediska zdravotního stavu klienta
a schopnosti vlastní obsluhy. Na základě analýzy dostupných informací zpracuje všeobecná
sestra zprávu, kterou předkládá oprávněnému pracovníkovi indikovat výkon a ošetřujícímu
lékaři. Na základě vyhodnocení navrhuje změny v ošetřovatelském plánu.
Čím výkon končí:
Zápisem do ošetřovatelské dokumentace, předáním zprávy a dalších informací o klientovi
dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu.
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Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ týden
Nositel výkonu:
všeobecná sestra
11. Úprava těla zemřelého
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu:
Odvezení těla zemřelého do určených prostor. Manipulace s tělem zemřelého. Příprava těla
zemřelého pro převoz pohřební službou.
Čím výkon končí:
Předáním osobních věcí zemřelého ošetřujícímu personálu, který provádí soupis osobních
věcí. Zápisem do ošetřovatelské dokumentace, hygienou rukou.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
při úmrtí
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod přímým vedením sanitář
12. Dohled a edukace nad ošetřovatelskými a pečovatelskými výkony v dlouhodobé
péči
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka
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Čím výkon začíná:
Sběrem dat a informací, které získá prostřednictvím pohovoru s klientem dlouhodobé péče,
pomocí informací z ošetřovatelské dokumentace a zpráv dalších ošetřujícího personálu.
Obsah a rozsah výkonu:
Všeobecná sestra komplexně posoudí zdravotní stav klienta dlouhodobé péče. Vyhodnotí
stav fyziologických funkcí, schopnosti vlastní obsluhy. Na základě analýzy dostupných
informací zpracuje všeobecná sestra plán ošetřovatelské péče, se kterým seznámí pečujícího,
vysvětlí a zaučí pečujícího do indikovaných výkonů dopomoci. Sleduje pravidelně průběh
vykovávání výkonů dopomoci pečujícím. Poskytuje radu a pomoc. Na základě vyhodnocení
navrhuje změny v ošetřovatelském plánu.
Čím výkon končí:
Zápisem do ošetřovatelské dokumentace, předáním zprávy a dalších informací o klientovi
dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ týden
Nositel výkonu:
všeobecná sestra

7.2 Přehled zdravotních ošetřovatelských výkonů ADL prováděných
všeobecnou sestrou
1. Provedení manikury, pedikury, holení, depilace
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu manikury, pedikury, holení nebo
depilace. Provedení desinfekce a ošetření v případě porušení celistvosti nehtů nebo kůže,
překrytí rány obvazovým materiálem a fixování obvazu.
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Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1 / týden, holení 1/denně
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
2. Provedení úpravy vlasů, stříhání, mytí vlasů, česání
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Provedení desinfekce a ošetření
v případě porušení celistvosti vlasové části, překrytí rány obvazovým materiálem a fixování
obvazu.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
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Omezení frekvencí:
1/ týden
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
3. Zajištění ústní hygieny
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Ošetření a desinfekce dutiny
ústní v případě porušení celistvosti.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
3/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel.
4. Provedení částečné hygienické péče
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
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Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Ošetření porušené celistvosti
kůže, dekubity, rány, aplikace předepsaných léčivých prostředků, překrytí obvazovým
materiálem a fixace obvazu. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
3/ den, v kombinaci s celkovou hygienickou pouze 2/den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
5. Zajištění celkové hygienické péče
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
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Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Ošetření porušené celistvosti
kůže, dekubity, rány, aplikace předepsaných léčivých prostředků, překrytí obvazovým
materiálem a fixace obvazu. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, DP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
6. Zajištění péče o části těla, jiné
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Ošetření porušené celistvosti
kůže, dekubity, rány, aplikace předepsaných léčivých prostředků, překrytí obvazovým
materiálem a fixace obvazu. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
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Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
3/ den, v kombinaci s částečnou nebo celkovou hygienou pouze 1/den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
7. Zajištění péče o vyprazdňování a osobní hygienu při částečné inkontinenci
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Odstranění nečistot, ošetření
kůže a porušené celistvosti kůže, dekubitů, aplikace předepsaných léčivých prostředků,
překrytí obvazovým materiálem a fixace obvazu. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
5/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
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8. Zajištění péče o vyprazdňování a osobní hygienu při úplné inkontinenci
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
může být jednorázová nebo vyjadřující frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Odstranění nečistot, ošetření
kůže a porušené celistvosti kůže, dekubitů, aplikace předepsaných léčivých prostředků,
překrytí obvazovým materiálem a fixace obvazu. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
6/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel.
9. Provedení úpravy lůžka
Autorská odbornost:
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
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Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, přípravou pomůcek, hygienou rukou zdravotnického pracovníka,
kontaktem s klientem dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení
výkonu, oblečením ochranných rukavic.
Obsah a rozsah výkonu:
Úprava polohy klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Odstranění nečistot, výměna
ložního prádla. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitých pomůcek, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
1/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem zdravotnický asistent,
ošetřovatel
10. Zajištění oblékání a svlékání
Autorská odbornost
Všeobecná sestra v dlouhodobé péči
Indikace výkonu:
Výkon bude hrazen po předchozí indikaci oprávněného zdravotnického pracovníka, která
vyjadřuje frekvenci výkonu za určité období.
Čím výkon začíná:
Přípravou dokumentace, hygienou rukou zdravotnického pracovníka, kontaktem s klientem
dlouhodobé péče. Seznámením jej s důvodem a způsobem provedení výkonu.
Obsah a rozsah výkonu:
Změna poloh klienta dlouhodobé péče, provedení výkonu. Zhodnocení hybnosti těla a
končetin, obléknutí svršků nebo svléknutí svršků. Úprava polohy.
Čím výkon končí:
Zhodnocením stavu klienta dlouhodobé péče, úklidem použitého prádla, hygienou rukou
zdravotnického pracovníka, záznamem do zdravotnické dokumentace. Předáním informací o
stavu klienta dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři a dalším členům týmu dle předem
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stanoveného ošetřovacího plánu. V případě zjištění patologických změn okamžité řešení
s ošetřujícím lékařem.
Kategorie:
Plně hrazen ze zdravotně sociálního pojištění
Omezení místem:
Ve vlastním sociálním prostředí, A - ambulantně, LDP – lůžková dlouhodobá péče
Omezení frekvencí:
2/ den
Nositel výkonu:
všeobecná sestra, výkon vykonává pod odborným dohledem nebo přímým vedením
zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář

7.3 Nároky na odbornou a specializovanou způsobilost pracovníků v
dlouhodobé péči
Největším segmentem zdravotní péče při poskytování dlouhodobé péče je ošetřovatelská
péče, kterou poskytují zdravotničtí pracovníci s odbornou, specializovanou nebo zvláštní
odbornou způsobilostí. Doposud nebyla formulována specializovaná způsobilost pro práci
všeobecné sestry, která bude působit v dlouhodobé péči. Z tohoto důvodu navrhujeme do
specializačního vzdělávání všeobecných diplomovaných sester doplnit specializační obor
všeobecná diplomovaná sestra v dlouhodobé péči. Dále navrhujeme, aby všechny
ošetřovatelské výkony vykonávané v dlouhodobé péči byly zařazeny pod jednu odbornost,
s možným názvem „Sestra v dlouhodobé péči“

7.4 Forma, indikace, omezení a spoluúčast
Forma plateb
Na počátku by měly být ošetřovatelské výkony bez indikace lékaře a výkony ADL popsány
a zpracovány podobně jako zdravotní výkony na kalkulačních listech. Následně by mohly být
vykazovány při poskytování dlouhodobé péče ve vlastním sociálním prostředí výkonovým
způsobem. V pobytových zařízeních by výkony mohly být agregovány do platby, která by byla
odstupňována podle míry závislosti klienta dlouhodobé péče a potřeby ošetřovatelské péče.
Indikace
Vzhledem k tomu že studijní obory diplomovaná všeobecná sestra jsou vyučovány na vyšších
odborných školách a vysokých školách, byly zvýšeny kompetence všeobecných sester už po
absolvování kvalifikačních studií tj. po získání odborné způsobilosti. Diplomovaná všeobecná
sestra s odbornou způsobilostí vykovává ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a bez
indikace lékaře v rozsahu činností, které jsou uvedeny ve vyhlášce MZ ČR č. 55/2011 Sb. Tyto
činnosti odpovídají předloženým zpracovaným a výše uvedeným ošetřovatelským výkonům
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bez indikace lékaře a pro zajištění péče o vlastní osobu ADL. Z uvedeného vyplývá, že tyto
výkony podle platných právních předpisů nemusí indikovat lékař, naopak tyto výkony jsou
plně v kompetenci diplomovaných všeobecných sester. Pro účely zdravotně sociálního
pojištění bude však nutné stanovit, kdo bude tyto výkony indikovat a ponese plnou právní
odpovědnost. Indikujícím zdravotnickým pracovníkem by měla být diplomovaná všeobecná
sestra se specializovanou způsobilostí. Ošetřovatelské výkony, které nemohou všeobecné
sestry vykonávat bez indikace lékaře, jsou výkony, které dnes vykonávají a jsou součástí
autorských odborností 925 – sestra v domácí péči a 913 - sestra v sociálních službách.
Omezení
U výše uvedených výkonů jsou uvedena různá omezení, které spočívají v určení:
- kde se výkon vykovává – omezení místem
- kdo ho vykonává - nositel výkonu
- v jaké frekvenci bude výkon hrazen z pojištění – omezení frekvencí
- v jaké míře bude výkon hrazen z pojištění – kategorie výkonu
Výše navržené výkony se mohou vykonávat:
- ve vlastním sociálním prostředí
- v denních stacionářích
- v pobytových zařízeních
Výše navržené výkony mohou vykonávat:
- všeobecné sestry
-zdravotničtí asistenti
-ošetřovatelé a sanitáři
Omezení frekvencí vyjadřuje kolikrát za den, týden, měsíc apod. lze výkon indikovat, aby byl
uhrazen z pojištění
Kategorie výkonů
Kategorie výkonů uvádí, zda výkon bude z pojištění uhrazen plně, částečně nebo bude
nehrazen. Výše uvedené výkony jsou navrženy k plné úhradě. Lze však uvažovat i spoluúčasti
klientů dlouhodobé péče a to zejména v souvislosti s úhradou léčivých přípravků a některých
pomůcek.

7.5 Podmínky pro úhradu z pojištění
Vzhledem k tomu, že navrhujeme, aby ošetřujícím lékařem klientů dlouhodobé péče byl
registrující všeobecný lékař, lze zvážit, aby podmínkou pro úhradu ze zdravotně sociálního
pojištění bylo informování ošetřujícího lékaře s ošetřovatelským záměrem a indikací výše
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navržených výkonů. Tento krok zajistí poskytování vzájemně provázané zdravotní a
ošetřovatelské péče. Podmínky pro úhradu ošetřovatelské péče (ADL) ze zdravotně
sociálního pojištění:
- zjištěná potřeba ošetřovatelské péče
- indikace ošetřovatelské péče (ADL) oprávněnými pracovníky – všeobecná sestra
- informování ošetřujícího lékaře s indikovanou ošetřovatelskou péčí
- poskytnutí indikované péče klientovi dlouhodobé péče
- evidence, dokumentace poskytnuté péče
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8 – Ostatní ošetřovatelské a pečovatelské výkony v dlouhodobé péči
Ošetřovatelské a pečovatelské výkony v dlouhodobé péči (dále jen výkony dopomoci) pro
zajištění péče o vlastní osobu ADL jsou ty, které si klient dlouhodobé péče není schopen
zajistit sám bez pomoci kvalifikovaného pracovníka nebo neformálního pečujícího.
Ošetřovatelské výkony dopomoci spočívají v pomoci, nikoliv zajištění výkonů v situaci, kdy
klientovi dlouhodobé péče hrozí zdravotní újma, pokud výkon poskytne pracovník s jinou
odbornou způsobilostí než zdravotnickou nebo neformální pečující. Výkon dopomoci klient
dlouhodobé péče vykonává sám s pomocí kvalifikovaného pracovníka nebo neformálního
pečujícího. Důvodem indikace těchto výkonů není zdravotní indikace, ale zjištěná potřeba
péče o vlastní osobu. Tyto výkony se nejčastěji provádějí ve vlastním sociálním prostředí – v
domácnostech klientů dlouhodobé péče. Výkony dopomoci v péči o vlastní osobu zajišťují
pracovníci s odbornou způsobilostí např. pečovatelé, pracovníci sociální péče nebo
neformální pečující, kterými mohou být zaškolení příbuzní a zaškolení laici. Výkony nejsou
hrazeny ze zdravotně sociálního pojištění. Rodinní příslušníci a další zaškolení laici, kteří
vykonávají výkony dopomoci a pečují v domácnostech o příbuzné nebo potřebné klienty
dlouhodobé péče, dostávají finanční odměnu od klienta, který má zdroj financování
v příspěvku na péči, případně další vlastní příjmy a majetek.

8.1 Přehled výkonů dopomoci
Na základě studia metod hodnocení zvládání aktivit denního života a na základě
pojmenování potřeb jsou předloženy výkony dopomoci:
1. Pomoc při manikuře, pedikuře, holení, depilaci,
2. Pomoc při ošetření kůže
3. Pomoc při úpravě vlasů, stříhání, mytí vlasů, česání
4. Pomoc při péči o chrup
5. Pomoc při celková koupeli
6. Pomoc při částečné koupeli
7. Pomoc při péči o části těla, jiné
8. Pomoc při močení, defekaci a používání toalety
9. Pomoc při osobní hygieně při částečné inkontinenci
10. Pomoc při osobní hygiena při úplné inkontinenci
11. Pomoc při úpravě lůžka
12. Pomoc při ošetření dekubitů
13. Pomoc při podávání stravy a pití
14. Dohled nad dodržováním pitného režimu
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15. Sledování nutriční hodnoty stravy
16. Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při výběru vhodného oblečení
17. Pomoc při obouvání, zouvání
18. Pomoc při vstávání z lůžka, křesla, židle
19. Pomoc při pohybu a chůzi
20. Pomoc při nošení, přemísťování předmětů potřebných k sebeobsluze
21. Pomoc při nácviku sebeobsluhy a znovu získání dovedností s cílem zvyšování
soběstačnosti, při nácviku používání pomůcek
22. Pomoc při zajišťování aplikace tepla a chladu
23. Pomoc při měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti
24. Pomoc při provedení si jednoduchého ošetření
25. Pomoc při dodržování léčebného režimu

8.2 Personál a osoby poskytující výkony dopomoci
Výkony dopomoci mohou vykonávat pečovatelé a pracovníci sociálních služeb nebo
neformální pečující. V pobytových zařízeních výkony dopomoci vykonávají i zdravotničtí
asistenti a ošetřovatelé, neboť se jedná o péči, kterou mohou vykonávat, protože i dopomoc
je součástí ošetřovatelské péče. V prostředí lůžkových zdravotnických zařízení tyto výkony
vykonává ošetřující personál. V případě poskytování dlouhodobé péče ve vlastním sociální
prostředí se však jedná o tu část péče, kterou může po zaučení vykonávat i neformální
pečující. Není tedy účelné vázat tyto výkony výhradně na pracovníky s odbornou
způsobilostí, neboť bychom tím omezili možnost péče prostřednictvím neformálních
pečujících a tím omezili možnost pobytu klientů dlouhodobé péče ve vlastním sociálním
prostředí. Neformálním pečujícím by však měla být poskytována profesionální podpora
nejen v podobě návštěv odborně způsobilých pracovníků, nejen v podobě poradenství, ale
také v podobě odlehčovacích pobytů klientů dlouhodobé péče mimo domácnost v době
dovolené neformálních pečujících.

8.3 Formy, indikace, omezení
Formy
U výkonů dopomoci nepředpokládáme úhradu prostřednictvím pojištění, úhrada
poskytovatelům bude probíhat z přiznaného příspěvku na péči, případně z vlastních zdrojů
klienta, rodiny. V případě, že klient dlouhodobé péče nemá přiznán příspěvek, ale má
podanou žádost o jeho přiznání, je dočasně vyplácen vyrovnávací příspěvek klientům a to
bez ohledu na to, zda péči čerpá ve vlastním sociálním prostředí nebo pobytovém zařízení,
pokud je poskytována pracovníky s odbornou způsobilostí. Pokud jsou výkony dopomoci
zajišťovány neformálními pečujícími, vyrovnávací příspěvek se rovněž vyplácí. Pokud bude
přijat klient dlouhodobé péče do pobytového zařízení na vlastní žádost, aniž by jeho celkový
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stav vyžadoval celodenní péči a naopak rozsah jeho potřeb by odpovídal možnosti
poskytování péče a služeb ve vlastním sociálním prostředí, vyrovnávací příspěvek se takému
klientovi dlouhodobé péče nevyplácí. Náklady nebo rozdíl na výkony dopomoci potom hradí
klient z vlastních příjmů. Navrhuje se, aby v případě výkonů dopomoci byla provedena
kalkulace výkonů pouze pro účely stanovení agregované platby, která by byla odstupňována
podle míry závislosti klienta dlouhodobé péče a potřeby výkonů dopomoci.
Indikace
Vzhledem k tomu, že tyto výkony nejsou navrženy k úhradě ze zdravotně sociálního
pojištění, není nutné je striktně indikovat konkrétním pracovníkem. Objektivní potřeba
těchto výkonů vyplyne z hodnocení funkčních schopností posuzovaného klienta, pomocí
měření takzvaných aktivit denního života (activities of daily living - dále jen ADL) a to nejen
při posuzování při přiznávání statutu klienta dlouhodobé péče, ale opakovaně v průběhu
poskytování výkonů dopomoci. Posuzování budou provádět všeobecné sestry. Nástrojem
k hodnocení a dokumentování může být Katzův index, nebo Lawtonova stupnice nebo
Barhelové index a stupnice. Cílem všech výše uvedených metod hodnocení je určit
schopnosti, stupeň soběstačnosti a zvláštní potřeby klienta, ve škále:
-

zcela neschopen provést úkon

-

částečně je schopen provést úkon, ale s dopomocí

-

úkony provádí bez pomoci

Pokud hodnocení klienta bude vyhodnoceno jako potřeba pomoci s lehkou nebo střední
závislostí bez zdravotní indikace, mohou pomoc a výkony dopomoci vykonávat, kromě
ošetřovatelského a pečovatelského personálu, také neformální pečující. Je však žádoucí
zpracovat nákladovost výkonů dopomoci, aby práce profesionálů i neformálně pečujících
byla kvantifikována. Využít lze stejnou metodiku jako u výkonů ADL.
Omezení
Omezení při vykonávání výkonů dopomoci můžeme formulovat obdobně jako u jiných
výkonů. Omezení se mohou vztahovat k místu, kde se výkony vykonávají, mohou se
vztahovat k osobám, které je vykovávají, případně lze určovat časovou frekvenci pro
vykovávání výkonů dopomoci.
Omezení místem:
-

ve vlastním sociálním prostředí

-

v denních stacionářích

-

v pobytových zařízeních
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Omezení pro vykonávání výkonů:
-

pobytová zařízení – zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář, pracovník sociální
péče

-

vlastní sociální prostředí – pečovatel, neformální pečující

Frekvence
Frekvence a rozsah dopomoci bude vyplývat z opakovaného hodnocení ADL, podle zvolené
metody. Pro hodnocení doporučuje zpracování standardizovaného formuláře, který bude
v praxi používán.
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9 - Kvalita a efektivita
9.1 Kvalita
Kvalita zdravotní péče, tedy i ošetřovatelské péče, je pojem, který následkem velké
subjektivity může mít více výkladů a definic. Od definice „dělat správné věci, správným
způsobem“ až po definici způsobu provedení jednotlivých výkonů. Hodnotícími kriterii může
být odbornost, účinnost, efektivita, utilita, hospodárnost, potřebnost, spravedlnost apod.
Kvalitu poskytované péče je možné hodnotit z hlediska zastoupených subjektů a to zejména
poskytovatele péče a příjemce péče, v případě pobytových služeb také z hlediska
managementu. V každém případě lze hodnocení kvality provádět na základě přesných norem
nebo standardů zpracovaných odborníky, které potom slouží hodnotitelům jako kriteriální
měřítko kvality.
Před vlastním zpracováním kriterií hodnocení musí být rozhodnuto, kdo a jaká činnost bude
předmětem hodnocení. Zda se bude jednat:
-

o hodnocení poskytovatele poskytující dlouhodobou péči,

-

o hodnocení ošetřovatelské péče jako celku

-

o hodnocení jednotlivých ošetřovatelských výkonů ADL nebo výkonů dopomoci

Pro poskytování dlouhodobé péče bude zapotřebí zpracovat standardy dlouhodobé péče,
včetně hodnotících kriterií, pro hodnocení poskytované ošetřovatelské péče standardy
jednotlivých ošetřovatelských výkonů.
V případě dlouhodobé péče mohou být využita následující kriteria, která lze rozpracovat
do dalších subkriterií:
-

vedení

-

strategie a plánování

-

pracovníci

-

klienti

-

zdroje

-

procesy a změny

-

výsledky a výkonnost
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Zajištění kvality je proces, který zahrnuje sled kroků potřebných pro zpracování a
hodnocení standardů, přičemž jde o nekončící cyklus.
Každý proces hodnocení má čtyři etapy:
-

formulování a definování cílů

-

stanovení metodologických podmínek k měření

-

provedení měření a srovnání se standardem

-

doporučení k nápravě

Pro definování kvality v ošetřovatelství je potřebné vytvořit standardy kvality, určit co je
cílem kvalitní péče, jak má být cíle dosaženo a jak můžeme změřit, že toho bylo skutečně
dosaženo. V případě jednotlivých ošetřovatelských výkonů lze hodnocení kvality provádět
hodnocením standardních ošetřovatelských postupů. Hodnotit lze:
-

odbornou znalost ošetřovatelského personálu vztahující se k jednotlivým výkonům

-

provedení výkonu sledováním

-

spokojenost klienta s provedením výkonu

-

záznam o provedeném výkonu v dokumentaci

-

výsledek výkonu

Standardy ošetřovatelské péče se mohou zabývat hodnocením posuzování klientů-pacientů,
hodnocením péče o klienty, hodnocením řízení ošetřovatelské péče, hodnocením
personálního zajištění, hodnocením zpracovaných ošetřovatelských plánů, hodnocením
výsledků ošetřovatelské péče, hodnocením spokojenosti klientů-pacientů, analýzou různých
incidentů, zkoumáním stížností, kontrolou ošetřovatelské dokumentace apod.
Pro další zpracování je podstatné určit, které standardy mají být přednostně formulovány.

9.2 Efektivita
Jedním z hodnotících kriterií podle, kterých lze poskytovanou péči hodnotit je efektivita.
Po formální stránce jde o vztah mezi vstupními náklady a výstupním cílem. Při poskytování
zdravotní péče to znamená, poskytovat péči tak, aby zlepšení zdravotního stavu a uspokojení
zdravotních potřeb bylo dosaženo s nejmenšími finančními náklady. Podobně můžeme
vytvořit definici pro dlouhodobou péči nebo ošetřovatelské výkony ADL nebo výkony
dopomoci.
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Efektivně poskytovat dlouhodobou péči, včetně ošetřovatelské péče (výkonů ADL a výkonů
dopomoci) znamená poskytovat péči tak, aby dosáhla zlepšení nebo udržení funkčních
schopností klienta dlouhodobé péče co nejdéle a aby uspokojovala potřebu zajištění
aktivit denního života s co nejmenšími finančními náklady.
Při posuzování efektivity můžeme použít tři metody hodnocení efektivity:
1. Metodu cena – zisk (cost-benefit) je použitelná, lze-li výstup poskytované péče měřit
ve stejných jednotkách jako vstupy tj. v Kč.
2. Metodu cena – účinnost (cost-effectiveness) používáme pro srovnávání buď různých
ukazatelů výstupů a cílů nebo porovnáváním různých metod a jejich účinnosti
vhledem k očekávaným výsledkům. Účinnost definujeme jako míru dosažené změny
ve srovnání s výchozím stavem nebo předem stanoveným cílem. Cílem v našem
případě může být zlepšení nebo udržení funkční schopnosti klienta dlouhodobé péče.
3. Metodu cena – utilita (cost-utility) používáme ke kvantifikaci subjektivně
pociťovaných výsledků péče ze strany klientů. K hodnocení lze požít různých
dotazníků a anket.
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10 - Metodika pro kalkulaci ošetřovatelských výkonů ADL a obsah
kalkulačního listu výkonu

Metodika pro kalkulaci ošetřovatelských výkonů ADL stanovuje, jaké vstupy budou za
účelem stanovení nákladů na jednotlivé výkony používány, aby byl zachován jednotný
postup při zpracování kalkulačních listů. Kalkulovány budou náklady přímé na spotřebovaný
materiál, náklady nepřímé (režie) a mzdové náklady. Přičemž na rozdíl od zdravotních
výkonů, kdy je ve mzdovém indexu vyjádřen podíl mzdy nositele výkonu, je možné v případě
těchto výkonu kalkulovat nižší mzdové náklady, neboť všeobecná sestra sice bude výkony
indikovat, ale nebude je vždy vykovávat. Pro každý výkon bude vypracován kalkulační list,
který bude obsahovat:
1. Kdo ošetřovatelský výkon ADL garantuje
2. Nositel výkonu
3. Kdo výkon vykovává
4. Popis výkonu, čím výkon začíná, obsah a rozsah výkonu, čím výkon končí
5. Jaké náklady výkon nese
- Osobní náklady
- Přímé náklady na materiál
6. Nepřímé režijní náklady
7. Kategorie výkonu
- Hrazen plně
- Hrazen částečně
- Nehrazen
8. Omezení místem
9. Omezení frekvencí
10. Doba trvání v minutách
11. Ohodnocení v Kč/bodech
12. Zvlášť účtovaný materiál a léčivé prostředky
13. Doprava a další související náklady
Následně po zpracování kalkulačních listů výkonů je třeba rozhodnout o formě úhrad
z pojištění, které mohou být:
- výkonové – obdoba jako u současné autorské odbornosti 913, kombinace časové
ošetřovatelské intervence a materiálových výkonů
- kapitační – obdoba kapitační platby jako všeobecných praktických lékařů
- vztahující se k diagnóze- podle skupiny nemocí
- za ošetřovací den – odstupňovaná platba podle míry funkční nedostatečnosti
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Pokud se týká výkonů dopomoci, tak je možné provést podobnou kalkulaci s využitím výše
uvedené metodiky. Zde však navrhujeme stanovit formu úhrady pro pobytová zařízení a
pracovníky s odbornou způsobilostí, poskytující péči v domácnostech klientů jako
agregovanou platbu odstupňovanou v závislosti funkční neschopnosti klienta dlouhodobé
péče nebo pacienta a v souvislosti s časovým rozsahem vykovávaných výkonů dopomoci.
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11 - Závěr
Předložená práce slouží především jako podkladový materiál pro další činnost pracovní
skupiny. Jednotlivé činnosti v tradičních pojmech z oblasti zdravotní sociální péče byly
dekomponovány na jednotlivé oblasti, které jsou relevantní pro zajištění dlouhodobé péče
ve smyslu definice OECD a WHO. Při této dekompozici se například vytratil zavedený pojem
„Pečovatelské služby“ a byl nahrazen pojmy pomoc v ADL, pomoc v iADL, poskytování
stravovacích služeb. Naproti tomu například samostatné odbornosti ošetřovatelské zdravotní
péče 925, 913, 004 a nově zákonem definovaná lůžková dlouhodobá péče jsou
homogenizovány do odborné zdravotní ošetřovatelské péče a do jejich kompetence jsou
zařazeny i nové výkony, které spočívají v provádění ADL nebo v dohledu nad poskytováním
pomoci v ADL v případech, kdy to vyžaduje zdravotní stav osoby závislé na cizí pomoci.
Dekompozice a případně homogenizace jednotlivých kategorií zdravotních a sociálních
služeb z pohledu potřeby financování dlouhodobé péče je provedena tak, aby jednotlivé
oblasti péče měly obdobné ekonomické charakteristiky a nevytvářely tak prostor pro
nežádoucí ekonomické motivace.
Základem pro financování dlouhodobé péče jsou odborná ošetřovatelská péče a pomoc
v ADL. Pro návrhy samostatného pojištění pro dlouhodobou péči je třeba zvážit, zda se má
pojišťovat osoba, která se může stát závislou na cizí pomoci nebo naopak osoba, která je
v riziku, že bude pomoc poskytovat. Každá z těchto variant má jiné spektrum pojistných
událostí.
Členění jednotlivých oblastí péče je provedeno tak, aby bylo možné nastavit mechanismy
a zdroje financování tak, aby se maximum dlouhodobé péče mohlo provádět v soukromých
domácnostech. To znamená, že poskytování dlouhodobé péče v soukromých domácnostech
bude nejlevnější variantou jak z pohledu rozpočtů soukromých domácností, tak i z pohledu
veřejných rozpočtů.
Cílem předloženého materiálu bylo dále definovat ošetřovatelské výkony, které reagují na
potřeby jednotlivců ve vztahu ke sníženým schopnostem při zajišťování aktivit denního života
v péči o vlastní osobu. V případě zjištěné potřeby je nabídnuto řešení v podobě
ošetřovatelského výkonu a při současné zdravotní indikaci mluvíme o ošetřovatelských
výkonech ADL, které vykonávají pracovníci s odbornou způsobilostí. V případě, že zjištěnou
potřebu nedoprovází zdravotní indikace a míra snížení funkcí umožňuje částečnou schopnost
zajištění aktivit denního života, může péči poskytovat i neformální pečující. Předložený
materiál posunuje ošetřovatelskou péči dvěma rozdílnými směry. Má za cíl přinést změny
směrem k návratu k tradičnímu pojetí péče rodiny o své příbuzné. Z historického hlediska
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byla právě laická péče nejstarším typem ošetřovatelské péče, která se nemocným
poskytovala. I dnes mohou ošetřovatelskou péči v oblasti dopomoci v aktivitách denního
života poskytovat laici např. rodinní příslušníci. Druhý směr je průlomový v tom smyslu, že
materiál navrhuje, aby pracovníkem indikujícím ošetřovatelské výkony ADL byla všeobecná
sestra, neboť jde o výkony, která již nyní vykonává samostatně bez indikace lékaře.
Prolomením je indikace pro účely zdravotně sociálního pojištění. Dosud všeobecné sestry
nesly zodpovědnost za indikování, provedení a vyhodnocení ošetřovatelské péče, ale nikoliv
za efektivitu, neboť indikované ošetřovatelské výkony nedávaly do souvislosti
s vynaloženými náklady. Skutečnost, že by i sestry byly indikujícími pracovníky, znamená
převzetí odpovědnosti za indikování a dokumentování zvolené péče a tím i za náklady na
ošetřovatelskou péči. Znamená to další posun k větší samostatnosti všeobecných sester.
Vzhledem k tomu, že se u poskytování dlouhodobé péče předpokládá, že největší podíl péče
bude tvořit právě péče ošetřovatelská, tak je posun k samostatnému rozhodování,
poskytování a vyhodnocování péče ze strany všeobecných sester logickým vývojem. Posílení
kompetencí však znamená také pro všeobecné sestry převzetí větší odpovědnosti.
Předložený materiál se zabývá též formami, indikacemi, omezeními při indikování
uvedených výkonů. Zmíněna je také kvalita a efektivita péče.
Autoři předloženého materiálu jsou si vědomi, že navrhovaná řešení jsou zásahem do
tradičně pojímaných sociálních služeb a poskytování ošetřovatelské péče a jsou připraveni
vést další diskuzi k dané problematice. Materiál je výchozím pro další řešení zadaného úkolu.
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Přílohy
Příloha č. 1
Ošetřovatelská péče autorské odbornosti 913, 925 a ostatních autorských odborností všeobecných
sester

V příloze č. 1 jsou uvedeny ošetřovatelské výkony, které mohou vykonávat všeobecné
sestry na základě předchozí indikace lékaře, tyto výkony jsou hrazeny ze zdravotního
pojištění. Ošetřovatelská péče v autorské odbornosti 925 je poskytovaná ve vlastním
sociálním prostředí - na základě indikace lékaře, jedná se o kombinaci návštěv a výkonů. Tyto
ošetřovatelské výkony jsou v současné době hrazeny ze zdravotního pojištění. Do budoucna
by tyto výkony mohly být hrazeny buď:
-

zdravotního pojištění i nadále

-

ze zdravotně sociálního pojištění v případě, že ošetřovatelská péče bude
poskytována klientům dlouhodobé péče

Přehled výkonů a návštěv:
1. Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry
v domácí zdravotní péči
2. Ošetřovací návštěva – typ I (30 minut)
3. Ošetřovací návštěva – typ II (45 minut)
4. Ošetřovací návštěva – typ III (60 minut)
5. Fyzická asistence při poskytování domácí zdravotní péče
6. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
7. Odběr biologického materiálu
8. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických
zdrojů a léčby bolesti
9. Ošetření stomií
10. Lokální ošetření
11. Klysma, výplachy, laváže, ošetření permanentních katetrů
12. Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c,i.m.,uv, event. další způsoby aplikace
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13. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
14. Signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu

V sociálních službách je ošetřovatelská péče autorské odbornosti 913 hrazená ze
zdravotního pojištění zúžena na omezené činnosti, které jsou definovány kombinací
ošetřovatelské intervence časově limitované a ošetřovatelského výkonu. Výkony autorské
odbornosti 913 vznikly v jiném časovém období, než výkony autorské odbornosti 925 a
ačkoliv se v praxi poskytování ošetřovatelské péče příliš neliší, protože jednotlivé výkony
ošetřovatelské péče jsou svým obsahem stejné v domácnosti i v pobytovém zařízení,
vykazují značné rozdíly. V některých případech i zcela nepochopitelné. Příkladem může být
podávání léků per os, kdy v domácnostech se jedná o výkon hrazený ze zdravotního pojištění
a v pobytových zařízeních sociálních služeb se jedná o výkon nehrazený ze zdravotního
pojištění, ačkoliv lze předpokládat, že v domácnostech je míra potřeby péče a dopomoci u
klientů menší, než v pobytových zařízeních. Doporučujeme proto zvážit, zda by nebylo účelné
sjednotit výkony obou odborností a rozdílné ponechat časové dispozice k výkonům.

Přehled výkonů a časových intervencí:
1. Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry
2. Ošetřovatelská intervence 10minut
3. Komplex - vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou, ošetření kožních lézí
přístrojovou technikou
4. Komplex – odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického
materiálu
5. Komplex – aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c,i.m.,uv, event. další
způsoby aplikace
6. Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie za účelem zajištění hydratace,
dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti
7. Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
8. Ošetření stomií
9. Péče o ránu
10. Komplex- klysma, výplachy, laváže, ošetření permanentních katetrů u žen
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11. Zavádění nasogastrické sondy
12. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
13. Bonifikační kód za práci sestry v době od 22 hod. do 6 hod. nebo v den
pracovního volna a klidu.
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Příloha č. 2
Návrh na změnu v obsahu - činnostech při poskytování sociálních služeb a
znění nových definic

Ze základních činností při poskytování sociálních služeb by měli být vypuštěny ty činnosti,
které jsou součástí ošetřovatelské péče a dále ubytování, pomoc při chodu domácnosti a
stravování.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou dlouhodobou péči a pomoc jiných fyzických osob. Osobám se zdravotním
postiženým se poskytuje dle potřeb dlouhodobá péče, sociální péče a obecné služby.
Dlouhodobá péče zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, včetně péče ADL (péče o vlastní
osobu), sociální péče zahrnuje péči iADL (úkony soběstačnosti) a další sociální péči, obecné
služby zahrnují poskytování ubytování, včetně návazných služeb a stravování, včetně
návazných služeb.
Domovy pro seniory
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které nejsou schopné péče o
vlastní osobu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a
jejichž situace vyžaduje pravidelnou dlouhodobou péči a pomoc jiných fyzických osob.
Seniorům v pobytových zařízeních se poskytuje dlouhodobá péče, sociální péče a obecné
služby. Dlouhodobá péče zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, včetně péče ADL (péče o
vlastní osobu), sociální péče zahrnuje péči iADL (úkony soběstačnosti) a další sociální péči,
obecné služby zahrnují poskytování ubytování, včetně návazných služeb a stravování, včetně
návazných služeb.
Dlouhodobá péče zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, včetně péče ADL, sociální péče
zahrnuje péči iADL a další sociální péči, obecné služby zahrnují poskytování ubytování, včetně
návazných služeb a stravování, včetně návazných služeb.
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Denní stacionáře
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu nebo zdravotního postižení, a osobám s
chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje poskytování dlouhodobé péče
a pravidelnou pomoc jiných fyzických osob. V denních stacionářích je poskytována
dlouhodobá péče, sociální péče a obecné služby stravování.

74

