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1.

Úvod

Při stanovování možných variant řešení LTC je nutné ze začátku definovat základní
principy, ze kterých mají být jednotlivé návrhy tvořeny a koncipovány. Stanovení
těchto principů je klíčové a tvoří, resp. musí vytvářet rámec jednotlivých návrhů. Jde
o principy jednak časové (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), principy fiskální
(pozitivní, negativní, neutrální), principy možných negativních dopadů na jednotlivé
skupiny a míra těchto dopadů (uživatelé, pacienti, poskytovatelé, zadavatelé apod.),
principy v oblasti administrativy, principy v oblasti finančních toků atd.
Dalším důležitým stanovením je forma legislativní úpravy, tj. dosavadní tři návrhy
MPSV (nový zákon o LTC, změnový zákon či úprava stávajících právních norem).
Toto jsou však pouze formální cesty, nikoliv obsahové, které určují jednotlivé návrhy.
Bez znalosti konkrétních parametrů, principů a kritérií je obtížnější stanovit rámce
třech možných koncepcí či řešení dlouhodobé péče. Níže popsané rámce budou
formulovány na základě principu šíře a celistvosti změn na tzv. minimalistickou,
střední a komplexní variantu. Je možné měnit různé dílčí parametry a prvky systému
v rámci uvedených možností.
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2.
2. I. VARIANTA – ŘEŠENÍ POUZE V SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Úvod

Tato varianta řeší dlouhodobou péči bez koordinace postupu s ministerstvem
zdravotnictví a bez včlenění zdravotního rozměru péče. Tím je variantou nejsnáze
realizovatelnou, ale v praxi nejméně přínosnou.

2.1 Dopadová studie využití první varianty

Pečovatelské domy bez nelékařského zdravotního personálu
-

Musí se zakládat na spolupráci MZ ČR a MPSV z důvodu zdravotní péče
v sociálních zařízeních.
- Není zajištěna kontraktační povinnost úvazku praktického lékaře eventuelně
ostatních odborných lékařů např. psychiatrů. Není zajištěna stálá ošetřovatelská
péče.
- Vzniknuvší domy bez zdravotnického personálu (všeobecných sester) tak budou
na úrovni Domů s pečovatelskou službou, či tzv. Komunitních domů, kde lze
pracovat v nepřetržitém režimu (24 hod.).
- Zdravotní personál bude docházet na základě ordinace praktického lékaře
(možno řešit odborností 925, 911). V tomto případě budou do tohoto typu zřízení
umisťovány
osoby s tzv.
lehčím
stupněm
postižení
soběstačnosti
v tzv. instrumentálních aktivitách denního života, kteří však nemají potřebné
rodinné zázemí. Lze použít u klientů bez příspěvku na péči, nebo s I. stupněm
příspěvku na péči. Zaměstnanci jsou pečovatelé, nikoliv zdravotničtí pracovníci,
takže nemohou poskytovat zdravotnické úkony.
- Bude nahrazována domácí péče péčí institucionální.
- Přinese velkou finanční zátěž vzhledem k provozu zařízení – personální
obsazení, materiální vybavení služby. Bude finanční zátěží pro obce.
V případě pobytových služeb bude spoluúčast klienta na úhradě ubytování
a stravování probíhat stejným způsobem jako je dnešní režim v domovech pro
seniory.
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2.2 Personální standard pro 30 lůžek
Odbornost
Vedoucí PPOP
PPOP
Sociální pracovník
fyzioterapeut

Úvazek
1
7
0,5
dohoda PP

Poznámka
zdravotnické, či sociální vzdělání, min SŠ
kurz
VŠ
VOŠ, VŠ

2.3 SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

-

-

Příležitosti

Nejistota ve financování služby
Chybějící legislativa
Malý počet sponzorů ochotných
přispívat na provoz zařízení
- Není zajištěna stálá zdravotnická a
ošetřovatelská péče a tím možnost
ohrožení života klienta
- Zařízení nahrazuje domácí péči
- Možnost zneužití služby klienty, kteří si
chtějí vyřešit bydlení, nikoliv svůj
handicap
- Podkopání ust. § 915 NOZ o povinnosti
dětí starat se o své rodiče
- Nemotivuje klienta ani rodinu zůstat
v domácím prostředí
Hrozby

-

-

-

-

Zajištění základních i
nadstavbových životních potřeb
klientům
Zajištění bezpečí klientům
Dobrá aktivizace klientů vzhledem
ke zdravotnímu stavu (max. PnP I)
Jednotný postup pro uzavírání
smluv s klienty

Návaznost spolupráce s dalšími
organizacemi při předání klienta
Zajištění postavení pečujících osob
Zájem klientů o nové služby

-

Nekomunikace mezi zdravotnickými a
sociálními institucemi, možnost
ohrožení života klienta
Nejasné financování
Organizační náročnost
Časté legislativní změny
Migrace pracovníků z důvodu
náročnosti práce
Nedostatečná ochrana pracovníků po
stránce jejich bezpečí
Nekoordinováno s MZČR
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2.4 Příklady z praxe

Lékaři z nemocničních zařízení nemají znalosti v oblasti fungování a provozu
sociálních zařízení. Mají pocit, že tato zařízení pracují stejně jako nemocnice nebo
zařízení LDN, ONP.
Neochota záchranné služby přijíždět do těchto zařízení v době, kdy není dostupný
praktický lékař.
V některých případech neochota spolupráce rodiny se zařízením. Převládá názor,
že zařízení je povinno zajistit všechny potřeby klienta.

2.5 Závěr

Varianta „Řešení pouze v systému sociálních služeb“ se nedoporučuje – není
vhodná pro řešení dlouhodobé péče

2.6 Finanční dopad na státní rozpočet a veřejné zdroje

Zrušení odbornosti 913 a poskytování ošetřovatelské péče personálem odborností
911 a 925 se zvýší úhrady u veřejného zdravotního pojištění na zajištění této péče
o 2,5 mld. Kč.
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3.

3. II. VARIANTA – ZMĚNOVÉ ZÁKONY

Úvod

Tato varianta je minimalistickou variantou, která napravuje/upravuje pouze některé
základní problémy v pobytových/lůžkových službách dlouhodobé péče. Jde
o variantu, která jde cestou jasnějšího vymezení, nikoliv slučování dlouhodobé péče.
Tato varianta by představovala některé parametrické a systémové změny v pobytové
sociální péči a lůžkové dlouhodobé péče. V případě ošetřovatelské péče by tato
varianta narovnala úhrady tak, aby mohly generovat dostatek zdrojů na hrazení
zdravotnického personálu, tj. navýšení o zhruba jednu třetinu (tato změna by měla
být vykonána změnou hodnoty bodu, řežie, fixní složky a regulace). Další možnou
změnou je obsahová úprava odbornosti 913, tj. rozšíření výkonů, příp. rozšíření
o sdílené výkony odbornosti 912. Tato změna by v příštích dvou, třech letech,
vytvořila validní datovou základnu pro vytvoření paušálních úhrad.
V oblasti zdravotnické lůžkové péče lze uvažovat o umožnění čerpání příspěvku
na péči (např. po 30 dnech pobytu), dále omezení délky pobytu na 120 dnů
a zavedení příspěvku na stravu ve výši potravinové normy, tj cca 60-70 Kč. Tyto
změny by vygenerovaly nové zdroje, o jejichž výši by mohly být sníženy úhrady
z Fondu veřejného zdravotního pojištění a kompenzovat tím zvýšené úhrady
v odbornosti 913.
Poskytování zdravotních služeb v sociálních službách je upraveno primárně třemi
právními předpisy.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v ust. § 36 stanoví, že poskytovatel
sociálních služeb je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje
pobytové služby v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním
postižením, v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách vymezuje:
a) v ust. § 2 odst. 1) je stanoveno, že poskytovatelem zdravotních služeb
rozumíme subjekt, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona o zdravotních službách;
b) v ust. § 11 odst. 2 písm. b) je uvedeno, že zařízení sociálních služeb jako
poskytovatel sociálních služeb podle zákona o sociálních službách může
zároveň poskytovat zdravotní služby a nemusí získat oprávnění k jejich
poskytování podle zákona o zdravotních službách;
c) v ust. § 74 odst. 2 písm. a) řeší záznam v Národním registru poskytovatelů
v případě poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby.
Zákon potvrzuje pohled uvedený v zákoně o sociálních službách, že termín
poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel sociálních služeb jsou dvě rozdílné
skupiny subjektů a jsou navázány na speciální zákon, podle kterého poskytují své
služby.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pak v § 17a definuje smluvní
vztah, resp. tzv. kontraktační povinnost vůči zdravotním pojišťovnám

3.1 Co by přineslo zrušení kontraktační povinnosti v odbornosti 913?

V pobytových zařízeních sociálních služeb je možné uživatelům ošetřovatelskou péči
zajišťovat prostřednictvím svých zaměstnanců – odbornost 913 všeobecná sestra
v sociálních službách.


Tzn. kontraktační povinnost legislativně ukotvena v zákoně č.48/1997Sb.
o veřejném zdravotním pojištění v § 17a
Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče
pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové
sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona zvláštní
smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna
zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních služeb požádá
a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována
zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou
způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních
předpisů.



V § 22 týkající se Zvláštní zdravotní péče
Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům
s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově
nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče,
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poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním
prostředí;
e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře
pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb odborně
způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé
pobytových sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní
pojišťovnou podle § 17a.



Pokud by došlo ke zrušení kontraktační povinnosti uzavřít zvláštní smlouvu se
zařízeními sociálních služeb (tj. zrušení výše citovaného ustanovení §17a
a vypuštění poslední části věty §22 písm. e)), pak by se na ošetřovatelskou
péči definovanou v §22 písm. e) vztahovala ustanovení výše citovaného
zákona o uzavírání smluv s poskytovateli za účelem zajištění věcného plnění
při poskytování a úhradě hrazených služeb.
Povinnost zajistit hrazenou zdravotní péči svému pojištěnci má zdravotní
pojišťovna, viz stejný zákon, § 46 odst. 1
Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým
pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní
prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a
úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů
zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).
V oblasti ošetřovatelské péče může ZP zajistit hrazenou ošetřovatelskou péči
svému pojištěnci třemi způsoby:
911- všeobecná sestra v ambulanci lékaře
913- všeobecná sestra v sociálních službách
925 – sestra domácí zdravotní péče

3.2 Veřejně prospěšný poplatník daně

Z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., resp. jeho novely s účinností k 1. 1. 2014
(zejména § 17a) lze rozlišovat tzv. veřejně prospěšné poplatníky daně z příjmu.
Z těchto změn vyplývá, že je nutné rozlišovat poskytovatele sociálních služeb, který
poskytuje služby podle zákona č 108/2006 Sb. a poskytovatele zdravotních služeb,
který poskytuje služby podle zákona č 372/2011 Sb.
Poskytovatel sociálních služeb – veřejně prospěšný poplatník daně není zahrnut
v ust. § 18a odst. 5 písm. c) zák. č. 586/1992 Sb. i pokud poskytuje zdravotní služby
(nebudeme aplikovat tzv. široký základ daně).

10

Poskytovatel sociálních služeb – veřejně prospěšný poplatník může v souladu
s ust. § 20 odst. 7 zák. č. 586/1992 Sb., snížit základ daně, i pokud poskytuje
zdravotní služby.
Vymezení problematiky

Termín „poskytovatel zdravotních služeb“ z pohledu zákona č. 586/1992 Sb.,
zejména:
-

ust. § 18a odst. 5 písm. c)

-

ust. § 20 odst. 7

ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb, jejichž činnost upravuje zákon
č. 108/2006 Sb. v případě, že poskytují služby hrazené z všeobecného zdravotního
pojištění.
Všeobecně jde o rozdělení pojmů „poskytovatel zdravotních služeb“ a subjekt mající
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Na základě dotazu MF ČR vydalo MZ
ČR v dubnu 2014 v této věci toto stanovisko:
Poskytovatel sociálních služeb může (ale nemusí) poskytovat též ošetřovatelskou
zdravotní péči v souladu se zákonem o sociálních službách (viz. § 36 zákona o
sociálních službách). Pokud tedy poskytovatel sociálních služeb bude
ošetřovatelskou zdravotní péči poskytovat, bude považován (ale pouze jen pro tuto
část své činnosti) za poskytovatele zdravotních služeb podle zákona.
Rozhodně tedy nelze v případě všech služeb, které poskytovatel sociálních služeb
poskytuje podle zákona o sociálních službách, pohlížet jako na poskytování
zdravotních služeb a tohoto poskytovatele sociálních služeb kompletně (tedy v celém
rozsahu činností) považovat za poskytovatele zdravotních služeb.
V rámci projednávání novely zákona o dani z příjmu a na základě zásadních
připomínek Unie zaměstnavatelských svazů ČR ponechalo MF ČR navrhovanou
úpravu veřejně prospěšného poplatníka a vyčlenění zdravotních služeb. Výkladem
však do této kategorie nezahrnuje poskytovatele pobytových sociálních služeb
(vyjma těch, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb)
Stanovisko MF ČR:
Navrhovaná úprava má stanovit, že poskytovatelem zdravotní služby pro účely
zákona o daních z příjmu je pouze veřejně prospěšný poplatník, který má oprávnění
poskytovat zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Tím se odstraní pochybnosti, které vznikly při úpravě zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s doprovodním
zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
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zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách
a zákona o zdravotnické záchranné službě, na základě kterého byl pojem
zdravotnické zařízení, resp. provozovatel zdravotnického zařízení nahrazen pojmem
poskytovatel zdravotních služeb a ujištěním předkladatele zákona, že se jedná pouze
o terminologickou změnu.
Navrhovaná úprava se týká zejména poskytovatele sociálních služeb, který současně
poskytuje také doplňkové zdravotní služby, k čemuž však nepotřebuje oprávnění Tito
poplatníci tak nebudou považování za poskytovatele zdravotních služeb, u kterých je
podmínkou k takové činností získání oprávnění a budou uplatňovat tzv. úzký základ
daně, neboť nebude mít předmětem daně příjmy ze ztrátových činností základního
poslání. Logicky tak nebudou mít možnost uplatnit ztrátu ze základního poslání proti
zisku, resp. základu daně z podnikatelských aktivit, což by měla naopak vyvážit
možnost snížení základu daně podle § 20 odst. 7. Odůvodněnost tohoto návrhu
vychází mj. ze skutečnosti, že poskytování zdravotnických služeb u dotčených
poplatníků je doplňkovou činností a z ní dosahované příjmy jsou zanedbatelné,
a proto návrh nezakládá nerovné podmínky v porovnání s poskytovateli zdravotních
služeb na základě oprávnění, kde naopak příjmy z těchto činností výrazně převažují.
V případě změny zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tak, že by
poskytovatelé pobytových sociálních služeb museli tak, jako jiná zdravotnická
zařízení-získat k této činnosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pak by
ztratily statut „veřejně prospěšného poplatníka“ ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb.,
o dani z příjmu, a nemožnost odečtu daňového základu.
Široký základ daně

Pro účely zdaňování je určující definice veřejně prospěšného poplatníka v § 17a
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Dle tohoto ustanovení je veřejně
prospěšným poplatníkem poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním
jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním
Původním záměrem bylo schválení zákona o statutu veřejné prospěšnosti, který by
navazoval na občanský zákoník § 147 a stanovil podmínky, na základě kterých má
právnická osoba právo na zápis statutu veřejné prospěšnosti. Záleží tedy
na formulaci hlavní činnosti.
Zákon definuje předmět daně v §18a ZDP. Neziskové organizace, nyní tedy veřejně
prospěšní plátci se dělí na ty, které mají tzv. úzký či široký základ daně.
-

tzv. široký základ daně (zdaňované veškeré příjmy s výjimkou příjmu
z investičních dotací) – veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce,
poskytovatel zdravotních služeb a od roku 2014 nově obecně prospěšná
společnost a ústav;
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-

tzv. úzký základ daně (zdaňovány pouze některé činnosti, zejména
podnikatelské) – všichni ostatní veřejně prospěšní poplatníci.

Konkrétně jde o § 18a, odst. 5:
(5) S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy
u veřejně prospěšného poplatníka, který je
a) veřejnou vysokou školou
b) veřejnou výzkumnou institucí
c) poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby
d) obecně prospěšnou společností
e) ústavem
Základ daně před dalšími úpravami tedy zahrnuje všechny vykázané výnosy
po odečtení všech vykázaných nákladů bez ohledu na to, jaké činnosti a s jakým
výsledkem organizace provádí.
Předmětem daně z příjmu jsou v tomto režimu tedy i příspěvky zřizovatele na provoz
a na odpisy svěřeného majetku (oproti veřejně prospěšným poplatníkům s tzv.
„úzkým základem daně z příjmu“).
Dle současného znění § 28 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, nejsou odpisy
svěřeného majetku daňovým nákladem, tj. tato disparita nákladů a výnosů způsobuje
navýšení daně o výši nedaňových odpisů.
Nadále zůstává možnost snížení základu daně až od 30%, tj. nemožnosti uplatnění
odpisu svěřeného majetku jako daňových a nemožnosti odečtu až 30% z 1 mil. Kč
ze základu daně by zatížila poskytovatele pobytových sociálních služeb. Pozitivem
může být také široké uplatnění nákladů, což ve vybraných aktivitách vedlejší činnosti
může vést ke snížení daňového základu.
Možné dopady lze predikovat pouze na základě odhadů souhrnných hospodářských
výsledků PZSS a souhrnných dopadů svěřeného majetku. Pokud bychom
předpokládali, že průměrný hospodářský výsledek je 50 000 Kč a průměrný roční
odpis svěřeného majetku je 1,5 mil. Kč, pak by dopad této změny mohl znamenat
dodatečné daňové zatížení poskytovatelů pobytových služeb sociální péče v rádu
150-180 mil. Kč.
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Východiska ke změnovým zákonům

 zachování ryzích PZSS pouze pro příspěvek na péči 0.+I.
 vznik nových ošetřovatelských domů = prolínání sociální a zdravotní péče
= pouze pro příspěvek na péči II., III., IV.

Odůvodnění:
Akceptace navržených změn v Zákoně č. 108/2006 Sb. ve sm. návrhů řešení LTC
mj. posílí mezigenerační vztahy, zvýší atraktivitu péče v rodině = nesmí se vyplatit
„odložit“ tatínka do domova seniorů. Oporou je Nový občanský zákoník č. 89/2012
Sb. Ten ukládá vyživovací povinnost dětem, které se musí postarat o své rodiče,
pokud tito již nejsou schopní se o sebe postarat sami (viz § 915 NOZ). Zároveň platí,
že dospělé zaopatřené dítě je ve vyživovací povinnosti až druhé v řadě.
O svého partnera se musí v prvé řadě ze zákona postarat jeho manžel
či manželka. Pozor - vyživovací povinnost mezi manželi nekončí ani po
rozvodu. Nový občanský zákoník totiž stanovuje povinnost postarat se o rodiče
nového partnera. Uzavření sňatku tedy manželům přináší i povinnost postarat se
o rodiče svého partnera, pokud ten zemře.
Dalším závažným argumentem pro změnu je kritické postavení ústavní péče v ČR
v kontextu mezinárodních i národních odborných dokumentů. Mnoho z nich vyzývá k
nápravě nenaplněných práv seniorů, postižených, geriatricky křehkých
a nevyléčitelně nemocných - kterých je Česká republika signatářskou zemí.
Je důležité mít na zřeteli, že níže uvedené dokumenty nabádají k jejich dodržování
národními vládami signatářských zemí, tj. i ČR.
Stávající systém péče v ČR je poplatný poznatkům 20. století. Česká republika
systémem a organizací péče na pomezí sociální a zdravotní sféry nevyhovuje
aktuálním trendům. Proto návrhy řešení LTC zohledňují vývoj ve vyspělém světě
dvou dekád 21. století.

3.3 Ošetřovatelské domy
3.3.1 Personální standard ošetřovatelských domů
Dotčený personál:

 lékař L1, L2, L3; (zejm. PL, neurologie, psychiatrie, palmed, geriatrie, vnitřní
lék.)
 zdravotní sestra se specializovanou způsobilostí, všeobecná zdravotní sestra,
zdravotnický asistent
 fyzioterapeut
 pracovník v soc. službách - přímá obslužné péče
 pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost
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 sociální pracovník
 pastorační asistent, nemocniční kaplan
Druhy Ošetřovatelských domů:
A. Ošetřovatelský dům (všeobecný)
B. Specializovaný ošetřovatelský dům se zvláštním režimem
C. Specializovaný ošetřovatelský dům pro osoby s neurodegenerativním
onemocněním
D. Specializovaný ošetřovatelský dům pro terminálně nemocné - hospic
E. Specializovaný ošetřovatelský dům pro osoby se zdravotním postižením
(tělesné, mentální, kombinované)
A. Ošetřovatelský dům (všeobecný)
Klientela: polymorbidní pacienti bez kauzální léčby, jimž postačuje běžná
ošetřovatelská péče, nepotřebující léčbu opioidními analgetiky, nevyžadující trvalou
dostupnost lékaře; např. osoby po úrazu či CMP, křehcí geriatriční pacienti atp.
Potřebná kvantita:
cca 2 zařízení/okres

cca

15 000

lůžek,

tj.

150

lůžek/100

000

obyvatel,

Personál na 30 lůžek:
Odbornost
lékaři - PL, interna, geriatr
všeobecné sestry

PSS - přímá obslužná péče
fyzioterapeut
sociální pracovník
pastor. as./nem. kaplan
PSS - základní výchovná
nepedagogická činnost

Úvazek Pozn.
0,2
v odbornosti 0004 (nebo jiná
adekvátní dostupnost) kontraktační povinnost
5,5
 5,5 směnová sestra + 1,0
vrchní sestra
 směnová sestra min. 1,0
S3 (spec.)
 vrchní sestra min. Bc.
8
1
0,5
0,5
0,5
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B. Specializovaný ošetřovatelský dům se zvláštním režimem
Klientela: osoby s různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou
Potřebná kvantita: 300 lůžek/100 000 obyvatel, tj. cca 30 000 lůžek v ČR potřebných
v r. 2015 (v r. 2050 bude potřebnost 60 000 lůžek)
Personál na 30 lůžek:
Odbornost
lékaři - PL, geriatr
lékaři - psychiatr/geriatr
všeobecné sestry

PSS - přímá obslužná péče
PSS - základní výchovná
nepedagogická činnost
sociální pracovník
fyzioterapeut

Úvazek Pozn.
0,2
v odbornosti 0004 (nebo jiná
adekvátní dostupnost) kontraktační povinnost
0,1-0,2 nezbytné - kontraktační povinnost
7,5
 5,5 směnová sestra + 1,0
vrchní sestra + 1,0 staniční
sestra
 směnová sestra min. 1,0 S3
(spec.)
 vrchní sestra min. Bc.
13,5
2
1,5
1

C. Specializovaný ošetřovatelský dům pro osoby s neurodegenerativním
onemocněním
Klientela: osoby s pokročilým neurodegenerativním onemocněním, zejména
s Roztroušenou sklerózou, Amyotrofickou laterální sklerózou, Parkinsonova choroba,
Transverzální míšní léze, Spinální svalová atrofie, Myasthenia gravis
Potřebná kvantita: 1050 lůžek, tj. 10 lůžek/100 000 obyvatel, cca 15 zařízení
a 70 lůžek
Personál na 30 lůžek:
Odbornost
lékaři - PL
lékaři - neurolog
všeobecné sestry

Úvazek Pozn.
0,2
v odbornosti 0004 (nebo jiná
adekvátní dostupnost)
- kontraktační povinnost
0,2
nezbytné - kontraktační povinnost
7,5
 5,5 směnová sestra + 1,0
vrchní sestra + 1,0 staniční
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PSS - přímá obslužná péče
PSS - základní výchovná
nepedagogická činnost
sociální pracovník
fyzioterapeut
pastor. as./nem. kaplan

13,5
1
1
7
0,5

sestra
 směnová sestra min. 1,0
S3 (spec.)
 vrchní sestra min. Bc.

nezbytné - kontraktační povinnost

D. Specializovaný ošetřovatelský dům pro terminálně nemocné - hospic
Klientela: terminálně nemocní lidé s náročnou symptomatickou léčbou, zejm. bolest,
nauzea, zácpa, dušnost, neuropsychiatrické syndromy (úzkost, deprese, zmatenost);
generalizované onkologické onemocnění s ukončenou onkologickou léčbou,
progredující neurologická onemocnění v terminální fázi; konečná stadia srdečního
selhávání, jaterní cirhozy, CHOPN, AIDS atp.; prognóza dožití do 6 měsíců.
Potřebná kvantita: 525 lůžek, tj. 5 lůžek/100 tis obyvatel (požadavek WHO),
tj. cca 1 hospic na 1 kraj; vždy samostatné zařízení
Personál na 30 lůžek:
Odbornost
lékaři - paliatr, interna, onkologie,
PL
všeobecné sestry

Úvazek Pozn.
1,9
kontraktační povinnost
- nepodkročitelné
12
 10 směnová sestra + 1,0
vrchní sestra + 1,0 staniční
sestra
 směnová sestra min. 5,0
S3 (spec.)
 vrchní sestra min. Bc.

PSS - přímá obslužná péče
sociální pracovník
pastor. as./nem. kaplan

17
1,5
1
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E. Specializovaný ošetřovatelský dům pro osoby se zdravotním postižením
(tělesné, mentální, kombinované)
Klientela: mentálně, tělesně a kombinovaně postižené osoby
Potřebná kvantita: 15 000 lůžek, tj. 150 lůžek/100 000 obyvatel
Personál na 30 lůžek:
Odbornost
lékaři - PL
všeobecné sestry

PSS - přímá obslužná péče
PSS - základní výchovná
nepedagogická činnost
sociální pracovník
fyzioterapeut

Úvazek Pozn.
0,2
v odbornosti 0004 (nebo jiná
adekvátní dostupnost)
- kontraktační povinnost
5,5
 4,5 směnová sestra; 1,0
vrchní sestra
 směnová sestra min. 1,0 S3
(spec.)
 vrchní sestra min. Bc.
13,5
1,5
1
0,5

3.3.2 Materiálně technický standard ošetřovatelských domů
Věcné a technické vybavení pro zařízení s 30 lůžky
A. Ošetřovatelský dům (všeobecný)
1. Základní provozní prostory:

 pokoje pro klienty max. dvoulůžkové;
 vyšetřovna;
 pracoviště sester;
 centrální koupelna pro klienty = hydraulická vana + zvedák.

2. Vedlejší provozní prostory:





skladovací prostory;
prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu;
místnost pro odpočinek zaměstnanců;
kaple.
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3. Pokoj pro klienty:

 minimální plocha pokoje musí být 16 m2 (bez příslušenství) jednolůžkový, 20
m2 dvoulůžkový;
 u každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, lokální osvětlení a
komunikační zařízení mezi klientem a sestrou;
 pokoj musí mít přímé denní osvětlení;
 umyvadlo, sprcha, WC může být samostatné pro každý pokoj, popř. společné
nejvýše pro dva pokoje v samostatné buňce;
 mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb klienta a
manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.

4. Vybavení pracoviště sester:







nábytek pro činnost sester;
pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu;
plocha pro manipulaci s biologickým materiálem;
komunikační zařízení mezi klientem a sestrou;
umyvadlo;
dřez pro mytí a čištění pomůcek.

5. Ostatní:

 skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého
prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a
močových lahví s možností jejich dekontaminace;
 prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo
výlevkou a myčkou;
 antidekubitní matrace aktivní - min. 30% lůžkové kapacity;
 wc židle pojízdné a stabilní k lůžku 5x;
 chodítko pojízdné 4x;
 mechanický invalidní vozík 6x;
 injekční dávkovače pro parenterální i enterální výživu min. 1x;
 pojízdný vozík do sprchy 3x;
 zvedací zařízení pro imobilní klienty;
 skříň na léčivé přípravky;
 chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se
uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují
nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená
teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál;
 nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech
pracovištích;
 tonometr;
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fonendoskop;
teploměr lékařský;
infuzní stojan;
počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna;
připojení na náhradní zdroj elektrické energie.

B. Specializovaný ošetřovatelský dům se zvláštním režimem
1. Základní provozní prostory:

 pokoje pro klienty max. dvoulůžkové;
 vyšetřovna;
 pracoviště sester;
 centrální koupelna pro klienty = hydraulická vana + zvedák (1x pro).

2. Vedlejší provozní prostory:





skladovací prostory;
prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu;
místnost pro odpočinek zaměstnanců;
kaple.

3. Pokoj pro klienty:

 minimální plocha pokoje musí být 16 m2 (bez příslušenství) jednolůžkový,
20 m2 dvoulůžkový;
 u každého lůžka musí být zdroj elektrické energie;
 pokoj musí mít přímé denní osvětlení;
 umyvadlo, sprcha, WC musí být samostatné pro každý pokoj;
 mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb klienta
a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.

4. Vybavení pracoviště sester:






nábytek pro činnost sester;
pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu;
plocha pro manipulaci s biologickým materiálem;
umyvadlo;
dřez pro mytí a čištění pomůcek.

5. Ostatní:

 skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého
prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís
a močových lahví s možností jejich dekontaminace;
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 prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem
nebo výlevkou a myčkou;
 antidekubitní matrace aktivní - min. 30% lůžkové kapacity;
 wc židle pojízdné a stabilní k lůžku 5x;
 chodítko pojízdné 4x;
 mechanický invalidní vozík 5x;
 injekční dávkovače pro parenterální i enterální výživu min. 1x;
 pojízdný vozík do sprchy 2x;
 zvedací zařízení pro imobilní klienty; skříň na léčivé přípravky;
 chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se
uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují
nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená
teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál;
 nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech
pracovištích;
 tonometr;
 fonendoskop;
 teploměr lékařský;
 infuzní stojan;
 počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna.
C. Specializovaný ošetřovatelský dům pro osoby s neurodegenerativním
onemocněním
1. Základní provozní prostory:






pokoje pro klienty max. dvoulůžkové;
vyšetřovna;
pracoviště sester;
centrální koupelna pro klienty = 3x hydraulická vana + 3x zvedák;
2x rehabilitační prostor, min. 40 m2, 3x hydromasážní vana, 5x masážní
polohovatelný stůl.

2. Vedlejší provozní prostory:





skladovací prostory;
prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu;
místnost pro odpočinek zaměstnanců;
kaple.

3. Pokoj pro klienty:

 minimální plocha pokoje musí být 20 m2 (bez příslušenství) jednolůžkový, 24
m2 dvoulůžkový;
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 u každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, lokální osvětlení,
komunikační zařízení sestra-pacient;
 pokoj musí mít přímé denní osvětlení;
 umyvadlo, sprcha, WC může být samostatné pro každý pokoj, popř. společné
nejvýše pro dva pokoje v samostatné buňce;
 mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb klienta
a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.
4. Vybavení pracoviště sester:







nábytek pro činnost sester;
pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu;
plocha pro manipulaci s biologickým materiálem;
komunikační zařízení mezi klientem a sestrou;
umyvadlo;
dřez pro mytí a čištění pomůcek.

5. Ostatní:

 skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého
prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís
a močových lahví s možností jejich dekontaminace;
 prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo
výlevkou a myčkou;
 antidekubitní matrace aktivní - min. 30% lůžkové kapacity;
 wc židle pojízdné a stabilní k lůžku 5x;
 chodítko pojízdné 3x;
 mechanický invalidní vozík 4x;
 elektrický invalidní vozík (typ „joystick“) 10x;
 injekční dávkovače pro parenterální i enterální výživu min. 2x;
 pojízdný vozík do sprchy 3x;
 závěsný posuvný systém pro každý pokoj a rehabilitační prostory;
 skříň na léčivé přípravky;
 chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se
uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují
nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená
teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál;
 nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech
pracovištích;
 tonometr;
 fonendoskop;
 teploměr lékařský;
 infuzní stojan;
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 počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna.
D. Specializovaný ošetřovatelský dům pro terminálně nemocné - hospic
1. Základní provozní prostory:





pokoje pro klienty jednolůžkové, max. 2x dvoulůžkové;
vyšetřovna;
2x pracoviště sester („sesterna“);
centrální koupelna pro klienty = hydraulická vana + zvedák.

2. Vedlejší provozní prostory:





skladovací prostory;
prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu;
místnost pro odpočinek zaměstnanců;
kaple.

3. Pokoj pro klienty:

 minimální plocha pokoje musí být 16 m2 (bez příslušenství) jednolůžkový,
20 m2 dvoulůžkový;
 u každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, lokální osvětlení
a komunikační zařízení mezi klientem a sestrou;
 pokoj musí mít přímé denní osvětlení;
 umyvadlo, sprcha, WC musí být samostatné pro každý pokoj;
 mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb klienta
a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky;
 přistýlka pro doprovázející osobu alespoň na 50% pokojů.

4. Vybavení pracoviště sester:







nábytek pro činnost sester;
pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu;
plocha pro manipulaci s biologickým materiálem;
komunikační zařízení mezi klientem a sestrou;
umyvadlo;
dřez pro mytí a čištění pomůcek.

5. Ostatní:

 skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého
prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís a
močových lahví s možností jejich dekontaminace;
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 prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo
výlevkou a myčkou;
 antidekubitní matrace aktivní - min. 50% lůžkové kapacity;
 wc židle pojízdné a stabilní k lůžku 5x;
 chodítko pojízdné 4x;
 mechanický invalidní vozík 6x;
 injekční dávkovače pro parenterální i enterální výživu min. 2x;
 pojízdný vozík do sprchy 3x;
 zvedací zařízení pro imobilní klienty;
 skříň na léčivé přípravky;
 chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se
uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují
nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená
teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál;
 nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech
pracovištích;
 tonometr;
 fonendoskop;
 teploměr lékařský;
 infuzní stojan;
 počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna;
 připojení na náhradní zdroj elektrické energie.
E. Specializovaný ošetřovatelský dům pro osoby se zdravotním postižením
(tělesné, mentální, kombinované)
1. Základní provozní prostory:

 pokoje pro klienty max. dvoulůžkové;
 vyšetřovna;
 pracoviště sester;
 centrální koupelna pro klienty = hydraulická vana + zvedák.

2. Vedlejší provozní prostory:





skladovací prostory;
prostor pro čištění pomůcek a pro vylévání biologického materiálu;
místnost pro odpočinek zaměstnanců;
kaple.

3. Pokoj pro klienty:

 minimální plocha pokoje musí být 16 m2 (bez příslušenství) jednolůžkový,
20 m2 dvoulůžkový;
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 u každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, lokální;
 pokoj musí mít přímé denní osvětlení;
 umyvadlo, sprcha, WC může být samostatné pro každý pokoj, popř. společné
nejvýše pro dva pokoje v samostatné buňce;
 mezi lůžky musí být dostatečný prostor pro činnost personálu, pohyb klienta
a manipulaci s přístroji, materiálem a lůžky.
4. Vybavení pracoviště sester:






nábytek pro činnost sester;
pracovní pult s oddělenými plochami pro přípravu sterilního materiálu;
plocha pro manipulaci s biologickým materiálem;
umyvadlo;
dřez pro mytí a čištění pomůcek.

5. Ostatní:

 skladové prostory se zřizují pro oddělené skladování čistého a špinavého
prádla, sterilního materiálu, odpadů, úklidových prostředků a podložních mís
a močových lahví s možností jejich dekontaminace;
 prostor pro čištění pomůcek musí být vybaven výlevkou a dřezem nebo
výlevkou a myčkou;
 antidekubitní matrace aktivní - 10% lůžkové kapacity;
 wc židle pojízdné a stabilní k lůžku 5x;
 chodítko pojízdné 2x;
 mechanický invalidní vozík 6x;
 pojízdný vozík do sprchy 3x;
 zvedací zařízení pro imobilní klienty;
 skříň na léčivé přípravky;
 chladnička pro uchování léčivých přípravků vybavená teploměrem, pokud se
uchovávají léčivé přípravky nebo pomůcky, které pro své uchování vyžadují
nižší teplotu než pokojovou, a chladnička na biologický materiál vybavená
teploměrem, pokud je uchováván biologický materiál;
 nábytek pro práci zdravotnických a jiných odborných pracovníků na všech
pracovištích;
 tonometr;
 fonendoskop;
 teploměr lékařský;
 infuzní stojan;
 počítač a jednotné úložiště dat propojené datovou sítí a tiskárna;
 připojení na náhradní zdroj elektrické energie.
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3.3.3 Zdroje financování ošetřovatelských domů
Zdravotní
pojištění

příspěvek
na péči

A. Ošetřovatelský dům
(všeobecný)

platba
klienta za
hotelové
služby strava a
ubytování

1200

200

350

250

2000

B. Specializovaný
ošetřovatelský dům se
zvláštním režimem

800

300

350

400

1850

1600

260

350

300

2510

1700

300

350

350

2700

800

260

350

400

1810

C. Specializovaný
ošetřovatelský dům pro
osoby s
neurodegenerativním
onemocněním
Specializovaný
ošetřovatelský dům pro
terminálně nemocné hospic
E. Specializovaný
ošetřovatelský dům pro
osoby se zdravotním
postižením (tělesné,
mentální, kombinované)

MPSV vyrovnáva
cí platba

celkem
Kč/den

Kritické body:






Všechny uvedené skupiny mají jedno společné – nikdo je nechce! Pro
zdravotnická zařízení jsou nelukrativní, protože pojišťovny dlouhodobou péči o ně
se zdráhají hradit. Sociální zařízení také ne, protože jsou pro možnosti jejich péče
příliš nároční.
Paliativní péče = péče o terminálně nemocného s prognózou života obvykle
v řádu týdnů, tj. tato klientela není „dlouhodobá“.
Nezbytnost dostupnosti lékaře 7d/24h u hospiců.
Personálně-mentální = odborná a postojová samostatnost má velkou výhodu pro
péči, tzn. neslučovat personál pečující o různé druhy klientely (české i zahraniční
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zkušenosti ukazují nefunkčnost smíšeného typu prolínání zaměstnanců);
tzn. neakceptovat tzv. spojený lůžkový fond nemocnic.

3.4 Zapracování paliativní péče do systému dlouhodobé péče
Forma:

a) změnový zákon - méně vhodný
b) samostatný zákon - vhodný
Kritické body:

a) Paliativní péče = péče o terminálně nemocného s prognózou života
obvykle v řádu týdnů, tj. tato klientela není „dlouhodobá“.
b) Nezbytnost dostupnosti lékaře 7d/24h u specializované PP.
c) Personálně-mentální = odborná a postojová samostatnost má velkou
výhodu pro péči, tzn. neslučovat personál pečující o různé druhy
klientely (zařízení výhradně pro terminálně nemocné vs. zařízení se
smíšenou klientelou - české i zahraniční zkušenosti ukazují
nefunkčnost smíšeného typu prolínání zaměstnanců); neakceptovat
tzv. spojený lůžkový fond nemocnic.

Možnosti lůžkové péče:

a) obecná PP - typ „ošetřovatelský dům“
i. Cíl: klidné umírání
ii. Klientela: polymorbidní pacienti bez kauzální léčby, jimž postačuje
běžná ošetřovatelská péče, nepotřebující léčbu opioidními analgetiky,
nevyžadující trvalou dostupnost lékaře; např. osoby po úrazu či CMP,
křehcí geriatriční pacienti
iii. Kvantita: cca 1 zařízení v okrese
b) specializovaná PP - typ lůžkový hospic
i.

Cíl: klidné umírání

ii.

Klientela: lidé s náročnou symptomatickou léčbou, zejm. bolest,
nauzea, zácpa, dušnost, neuropsychiatrické syndromy (úzkost,
deprese, zmatenost); generalizované onkologické onemocnění
s ukončenou onkologickou léčbou, progredující neurologická
onemocnění v terminální fázi; konečná stadia srdečního selhávání,
jaterní cirhozy, CHOPN, AIDS atp.; prognóza dožití do 6 měsíců.
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iii.

Kvantita: 5 lůžek na 100 tis obyv. (požadavek WHO), tj. cca 1 hospic
na 1 kraj; vždy samostatné zařízení

Možnosti domácí péče:

a) Domácí PP - obecná
i. Legislativně provázat agentury domácí zdrav. péče (odb. 925) a terénní
odlehčovací služby (stávající §44 zák. č. 108/2006 Sb.)
ii. Ošetřující lékař - PL
b) Domácí PP - specializovaná - tzv. mobilní hospic
i. Nezbytnost dostupnosti lékaře i zdrav. sester 7d/24h
ii. Vytvoření nové vlastní sesterské odbornosti: např. 925+další
specifikace/oprávnění (specifické nároky - např. zapůjčení potřebných
pomůcek či zajištění jejich obstarání; zaučení blízkých osob
v ošetřování nemocného a v používání pomůcek)
iii. Nezbytnou součástí sesterského týmu musí být PSS (přímá obslužná
péče - terénní odlehčovací služby. tj. stávající §44 zák. č. 108/2006
Sb.),
iv. Ošetřující lékař - možnosti:
1.
2.
3.
4.

PL (problém = 7d/24h!)
lékař lůžkového hospice
ambulantní specialista (ambulance léčby bolesti)
lékař mobilního hospice (dosud legislativně neexistuje, nutno nově
vytvořit)

Návrh funkčního rozlišení u klienta/pacienta v zařízení hospicového typu
(specializované PP) - lůžkovém či domácím:
a) průměrná doba pobytu v daném roce nesmí přesáhnout 45 dní;

b) maximální délka pobytu jednotlivého pacienta: 183 dní (po té prokázání
nezbytnosti);
c) onkologicky nemocní tvoří v daném roce průměrně alespoň 2/3 klientely.
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Řešení:
I.

zrušení LDN (ODN, ONP…);

II.

zřízení ošetřovatelských domů („Nursing House“);

III.

PZSS nově definovat (př.: PnP 1. či 2. a zároveň věk 65+; PnP 3. či 4. nehledě
na věk, ale bez potřeby ošetřovatelského domu atp.).
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akutní péče

ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ
zák. č. 372/2011
Sb.

PŘEDPOKLÁDA
NÝ NÁVRAT DO
VLASTNÍHO
SOC.
PROSTŘEDÍ
(domov či PZSS)

následná a dlouhodobá péče

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
nový (nebo změnový) zákon o zdravotně-sociálních službách!

SOCIÁLNÍ
ZAŘÍZENÍ
zák. č.
108/2006 Sb.

BEZ PŘEDPOKLÁDANÉHO NÁVRATU VLASTNÍHO SOC. PROSTŘEDÍ (domov či PZSS)

Doporučuje se změnový zákon - preferovaná varianta: b)
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3.5 Dopadová studie využití druhé varianty

SWOT analýza zrušení kontraktační povinnosti uzavřít
se zařízeními sociálních služeb (§22 zákona č. 48/1997 Sb.)

zvláštní

smlouvu

Silné stránky:










Jednotný postup pro vstup do sítě poskytovatelů zdravotních služeb.
Úhradový mechanismus za poskytovanou ošetřovatelskou péči bude stanoven
v úhradové vyhlášce.
Postavení poskytovatelů sociální péče na roveň poskytovatelů zdravotní péče
v oblasti uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.
Zrušením §17a by se na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami
a poskytovateli sociálních služeb vztahovalo také ustanovení §17, což zakládá
důvod k tomu, aby se poskytovatelé sociálních služeb stali členy
dohodovacího řízení.
Jednotný postup uzavírání smluv a návazných úkonů a plnění bez ohledu
na to, zda se jedná o poskytovatele sociálních či zdravotních služeb.
Sjednocení nasmlouvání výkonů příslušných odborností (dnes nasmlouvání
odb. 913 dle §17a).
V případě změn dalších právních norem lepší postavení poskytovatelů v rámci
stanovování úhrad (tj. možnost účasti na tzv. dohadovacím řízení).
V případě změn dalších právních norem, tj. zakotvení v tzv. úhradové
vyhlášce lepší právní jistota v jednání se zdravotními pojišťovnami.

Slabé stránky:









Poskytování ošetřovatelské péče externími pracovníky zhorší podmínky pro
komunikaci a spolupráci v multidisciplinárním týmu (lékař, sestra, PSS,
fyzioterapeut, sociální pracovník), protože v ČR jsou souběžně vedeny dvě
dokumentace zdravotní a sociální, což již je velkou komplikací. Lze očekávat
zhoršení kvality poskytovaných služeb.
Poskytovatelé podle zákona o dani z příjmu budou uplatňovat široký základ
daně.
Úhrada péče podle zvláštní smlouvy se zařízeními sociálních služeb podle
§ 17a je zcela v kompetenci zdravotní pojišťovny a poskytovatele sociálních
služeb bez zásahů ministerstva zdravotnictví.
Vyšší administrativní zátěž pro poskytovatele sociálních služeb.
Vyšší finanční zátěž pro zúčastněné strany v souvislosti s navrhovanou
změnou.
Novelizace pouze dílčího tématu stávajících předpisů (uzavírání smluv mezi
zdravotními pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb).
Nutnost změn v legislativě – zdlouhavý a náročný legislativní proces jako
vyústění dohody zákonodárců (např. úprava zákona č. 48/1997 Sb. ve smyslu
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„zrovnoprávnění“ poskytovatelů sociálních služeb s poskytovateli zdravotních
služeb v ustanoveních týkajících se postupů uzavírání a zajištění věcného
plnění při poskytování hrazených služeb).
V souvislosti s legislativními změnami zvýšené náklady.
Složitější a zdlouhavější proces uzavírání smluv mezi zdravotními
pojišťovnami a poskytovateli sociálních služeb.
Zvýšení daňové zátěže pobytovým poskytovatelům sociálních služeb.
Administrativní zátěž při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Příležitosti:

 Narovnání úhrad za poskytovanou ošetřovatelskou péči minimálně na úroveň
odbornosti 925.
 Poskytovatelé sociálních služeb vstoupí např. do procesu dohodovacího
řízení.
 Možnost poskytovatelů sociálních služeb ovlivnit úhradovou vyhlášku
v konečném důsledku – např. výši plateb ošetřovatelské péče.
 Zjednodušení administrace pro zdravotní pojišťovny (jednotný druh smluv a
jednotný postup pro zvláštní ambulantní péči včetně ošetřovatelské péče).
 Možnost § 17a nahradit zcela jiným řešením – jiným způsobem úhrady (např.
kapitační platba na den či měsíc).
 Narovnání podmínek financování na sociálně-zdravotním pomezí.
 Narovnání úhrad za poskytovanou ošetřovatelskou péči v pobytových
zařízeních sociálních služeb v odbornosti 913.
 Při extenzivním výkladu autorského zákona osvobození od povinnosti úhrad
poplatků autorským svazům.
 Možnost změny, resp. daňové znatelnosti odpisů ze svěřeného majetku.

Hrozby:







Snížení dostupnosti ošetřovatelské péče, v místech, kde ZP nebude mít
dostatečnou kapacitu smluvních partnerů.
Nezajištění dostupnosti může vést k ohrožení vzniku nových kapacit
pobytových sociálních služeb.
Nedostatečná provázanost všech právních předpisů (ev. všech dotčených
ustanovení jednoho právního předpisu) dotýkajících se této problematiky.
Nedostatečná komunikace a spolupráce dotčených resortů (chybovost, dlouhé
časové intervaly, nekoordinace činností a metodických postupů apod.).
Organizační a finanční náročnost (uzavírání jiných druhů smluv, vyšší
možnost chybovosti).
Zvýšená možnost represe ze strany MZ ČR (přes úhradovou vyhlášku).
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V roce 2015 poskytovatelé pobytových sociálních služeb uzavřeli nové zvláštní
smlouvy s VZP až do roku 2022.

3.6 Finanční dopad na státní rozpočet a veřejné zdroje

Cílový stav je 61 575 lůžek. Celkový roční finanční dopad na státní rozpočet
a veřejné zdroje činí 20,464 mld. Kč. Po odečtení současných zdrojů do pobytových
zařízení sociálních služeb, léčeben dlouhodobě nemocných, hospiců a sociálních
služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se zvýší úhrada
z fondů veřejného zdravotního pojištění o 16,091 mld. Kč, zvýší se výplata MPSV
u příspěvku na péči o 1,387 mld. Kč. Dojde také ke zvýšení vyrovnávacích plateb
územně správních celků o 2,986 mld. Kč. Pro výpočet se předpokládá, že služby
využívají pouze uživatelé, kteří jsou již nyní příjemci PNP ve stupních II., III., IV.
Investiční výdaje v celkové výši 18,302 mld. Kč je možné rozložit do delšího
časového období. Do objektů LDN se předpokládají investice 1,77 mld. Kč,
na výstavbu nových kapacit 8266 lůžek bude potřeba částka 16,532 mld. Kč.
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4.
4. III. VARIANTA – NÁVRH ZÁKONA O ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
PÉČI
4.1 Základní popis

Tato varianta upřednostňuje slučování dlouhodobé péče v sociální a zdravotní části.
Předmětem této varianty by bylo zavedení tzv. statutu klienta/pacienta dlouhodobé
péče na základě funkčního testování a tím přiřazení stupně potřebnosti
ošetřovatelské péče.
Jak zdravotnická, tak sociální zařízení by v rámci svých kapacit vyčlenila lůžka
dlouhodobé péče (u zdravotnických zařízení to bude až 100 současných LDN,
u PZSS 40 – 70 %). Systém úhrad by byl stanoven na stejné úrovni ze dvou, příp.
třech zdrojů (úhrady uživatele včetně příspěvku na péči, příjmy z Fondu veřejného
zdravotního pojištění a příp. dokrytí vyrovnávací platbou státní dotace). Ke stanovení
stejných úhrad by bylo nutné sjednotit nákladové základy, tj. personální a technické
standardy a standardy kvality. Pobyt by v obou segmentech nebyl omezen
a docházelo by k postupnému přibližování obou typu.

4.2 Základní východiska, cílový stav

Cílový stav této varianta je prostupná sít rezidenční dlouhodobé péče v celkové
odhadované kapacitě okolo 55.000 lužek. Kvalita a struktura péče by byla
srovnatelná, rozdíly by zůstaly v akcentaci a intenzitě některých prvků péče.
Ve zdravotnických zařízeních zůstane i v případě realizace této reformy akcentace
a intenzivnější prvky zdravotní složky, lékařského dohledu a rehabilitace. U sociální
části naopak akcent na domácí prostředí, trávení voleného času, terapeutickou
činnost, apod.
Poptávky po takto reformovaných lužkách dlouhodobé péče by byla pak do velké
míry determinována právě onou rozdílností, dále samozřejmě dostupností a vyšší
úhrad (které by se lišily jen minimálně).
Délka pobytu není omezena. Úhrada, a s tím i podíl na nákladech služby,
je stanovena do čtyř pilířů. Prvním je úhrada za pobytové a stravovací služby, kdy
v případě tzv. snížené úhrady bude tato skutečnost reflektována v rámci státní
dotace, resp. vyrovnávací platby. Druhým je úhrada sociální péče prostřednictvím
přiznaného příspěvku na péči. Celkový objem financí v jednotlivých stupních
nepokrývá celkové náklady spojené se sociálních péčí, i tato skutečnost by musela
být zohledněna ve státní dotaci. Třetím pilířem jsou úhrady z Fondu veřejného
zdravotního pojištění, které by byly stanoveny jako úhradové paušály kalkulované
na jednotku času a to na základě pravidelného funkčního testu prováděného
v daných intervalech praktických, resp. ošetřujícím lékařem. Posledním pilířem je
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státní dotace formou vyrovnávací platby, která bude mimo zohledňovat již popsané
disparity.

4.3 Vymezení podmínek pro zdravotně sociální péči, nutné předpoklady
a rizika
4.3.1 Jedna registrace DZSP

- Výběr registračních podmínek k získání registrace sociální služby podle zákona
o sociálních službách.
- Výběr podmínek pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb ze zákona
o zdravotních službách.

4.3.2 Oblast personálního zabezpečení

Nastavení stejných úhrad v obou segmentech předpokládá sjednocení nákladové
základy, tj. personálního a technického vybavení. Pokud se budeme chtít co
nejblíže přiblížit fiskálně neutrální variantě, pak to musí znamenat omezené
přítomnosti lékaře, transformace sanitářů a ošetřovatelek na pracovníky
v sociálních službách v LDN, resp. zdravotnických lůžkových zařízeních.
Dalším předpokladem je zrušení lůžkové formy úhrad dlouhodobé péče v LDN (která
zahrnuje i léky a zdravotnické pomůcky) a její převedení do formy ambulantní
za předpokladu stanovení paušálních úhrad.
Rizika:

Tato nezbytná změna narazí na zásadní odpor drtivé většiny zdravotnických zařízení
a dále Odborového svazu zdravotnictví sociální péče.
A) Personální standardy
 V současnosti existují velké rozdíly mezi poskytovateli zdravotní a sociální
péče. Například na sto pacientů v LDN je 5,4 lékaře, v hospicích 8,9 lékaře,
v službách sociální péče celkem jen 21,9 lékaře.
 Ve zdravotním a sociálním systému není stejný nižší personál.
 Příklad z konkrétního zařízení, kde je více než 90% klientů se stupněm
závislosti na jiné fyzické osobě III a IV. na 100 klientů:
- 43 úvazků pracovníků v sociálních službách, z toho 1 vedoucí pracovník
v osmé třídě a dva výchovní nepedagogičtí pracovníci;
- 8 úvazků všeobecných sester, které dělají jen úkony ošetřovatelské péče;
- 1,5 úvazku sociálních pracovníků.

4.3.3 Oblast kvality

Oblast kvality je v obou dvou segmentech velmi rozdílná. Zejména z hlediska
technického vybavení, volnočasových, terapeutických aktivit, podílem sociální práce
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apod. Současné LDN by nemohly splňovat jednotné standardy kvality sociálních
služeb (a to ani po jejich změně a redukci) a muselo by být stanoveno tří až pětileté
přechodné období.
Rizika:

Nastavení stejných kvalitativních podmínek povede ke zvýšeným investičním
výdajům v lůžkových zdravotnických zařízeních. Velmi pravděpodobně pak také ke
snižování kapacit (tj. redukcí mnoholůžkových pokojů). Existuje riziko neustálého
prolongování přechodného období a zásadních rozporů a nesouhlasu zdravotnických
zařízení, příp. jejich zřizovatelů k tomuto kroku.
A) Materiálně technické standardy

Výběr materiálně technických podmínek pro zabezpečení ošetřovatelské péče
(ordinace, zázemí pro zdravotnické pracovníky, vybavení domácností podle
druhu a rozsahu postižení - druhy lůžek, zdravotní pomůcky atd.)

Materiálně technický standard pro vybavení domácností – vybavení a velikost
jednotlivých domácností (pokojů, společných prostor atd. z hlediska sociální
služby)
Materiálně-technický a personální standard v segmentu dlouhodobé péče lze
posuzovat ze dvou možných úhlů pohledu. Prvním je možná aplikace, resp. rozšíření
tj. vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb stanovení počet hodin ošetřovatelské péče nebo předem určené
stupně dle stupně náročnosti ošetřovatelské péče. Tato vyhláška stanoví
tzv. minimální personální standardy. Tato vyhláška je ale předmětem výrazné kritiky
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.1
Druhým úhlem pohledu je využití současného personálního a materiálně technického
vybavení. V rámci stávající odbornosti 913 již částečně existuje technické vybavení.
Tzv. definice personálního zajištění zdravotní služby, resp. ošetřovatelské péče
v rámci odbornosti 913 je dáno počet výkonu u daného poskytovatele sociálních
služeb. Každý výkon má svojí časovou dotaci, tj. podle skutečné indikace zdravotní
péče praktickým lékařem je možné kalkulovat potřebu personálního zajištění (počet
registrovaných zdravotních sester jakožto nositelek výkonu odbornosti 913).
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR očekává, že účinností vyhlášky o minimálním personálním
zabezpečení nebude dotčena kvalita poskytované zdravotní péče a požaduje, aby byly limity nastaveny tak, aby
nedocházelo ke snižování počtu zdravotnického personálu. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se požadavky na
personální zabezpečení v jednotlivých oborech snižovaly oproti stávající právní úpravě. Současné požadavky na
personální zabezpečení považujeme za zcela minimalistické a domníváme se, že jejich snížením by se ještě více
zhoršila kvalita zdravotní péče poskytovaná v jednotlivých oborech. Nesouhlasíme s tím, aby personální
zabezpečení bylo sledováno podle přepočtených úvazků, ale naopak aby bylo sledováno podle fyzického počtu
zaměstnanců, a to v jednotlivých směnách během 24 hodin. Jen takové pojetí výpočtu minimálního personálního
zabezpečení zdravotní péče pokládáme za odrážející faktický stav tak, aby byla zajištěna kvalitní zdravotní péče
a zaměstnanci byli schopni odpovídajícím způsobem tuto kvalitní odbornou péči poskytovat podle svého
nejlepšího svědomí a dle svých schopností a měli k jejímu poskytování vytvořeny i odpovídající podmínky
1
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V případě zavedení paušálních úhrad ošetřovatelské péče, které by byly stanoveny
jako časové jednotky v jednotlivých stupních by bylo možné vypočítat minimální
strukturu zdravotnického personálu (tj. v závislosti na počtu uživatelů a konkrétních
přiznaných stupňů ošetřovatelské péče). Takovýto minimální personální standard by
byl do jisté míry proměnlivé v zavilosti na aktuální struktuře uživatelů služby.
Pokud by byl zachován současný stav, tj. již určená časová dotace u jednotlivého
výkonu, nebo by se mělo přejít na paušální úhrady kalkulované také na základě
potřeby časové dotace péče, pak by nebylo nutné zavádět personální standard.
Je možné uvažovat o všeobecné povinnosti např. 24 hodinové přítomnosti zdravotní
sestry v pobytovém zařízení sociálních služeb (pokud nebude zdravotní péče
zajištěna jinými způsoby, např. agenturou domácí péče.

SWOT ANALÝZA:
Silné stránky:
- Jasně definované personální a materiální podmínky poskytování zdravotnických služeb
v PZSS.
Slabé stránky:
- V případě personálního standardu jeho proměnlivost v zavilosti na cílové skupině.
Příležitosti:
- Stabilizace zdravotního personálu v PZSS a jeho rovnoměrné zastoupení.
Hrozby:
- V případě chybné interpretace personálního standardu další snížení poctu zdravotnického
personálu v PZSS.

B) Určení základních úkonů DZSP – doplnění úkonů sociálních o úkony zdravotní
péče nebo naopak

4.3.4 Oblasti financování

Tato změna představuje zásadní změnu ve financování. V případě financování
zdravotní péče je nezbytné nastavit a pilotně vyzkoušet model paušálních úhrad.
Dále je nutné změnit parametry úhrad, prověřit kapacitní možnosti praktických lékařů
při funkčním testování a dořešit podobu tohoto testu (včetně příp. užití autorských
práv).
V případě příspěvku na péči je nutné připravit legislativní změny a predikovat zvýšení
výplaty tohoto mandatorního výdaje státního rozpočtu.
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V případě státních dotací je nutné zohlednit a zavést dlouhodobou péči a systém
dotací jak pro současné registrované poskytovatele sociálních služeb, tak pro
současné lůžkové zdravotnické zařízení. Je nutné spočítat potřebný nárůst státních
dotací (který není bezpodmínečně nutný, protože v této variantě dojde ke zvýšení
úhrad z Fondu veřejného zdravotního pojištění v PZSS a tím i možnosti krácení
státní dotace na tyto služby).
Rizika: Lze očekávat zásadní rozpor Ministerstva financí. Dále k nastavení úhrad
formou paušálních plateb z Fondu veřejného zdravotního pojištění je nutné
zkalkulovat jednotlivé stupně a pilotně odzkoušet a to již v monetu znalosti nastavení
úhrad a tak i stanovení podílu péče sociální.

4.3.5 Oblast sociální spravedlnosti a zatížení uživatelů

Zavedením této varianty dochází ke zvýšení bariéry čerpání zdravotní péče. Jde de
facto o zpoplatnění lužek dlouhodobé péče a to v pobytové a stravovací složce.
Zejména ve zdravotnických zařízeních bude řada pacientů, kteří se po krátké době
(např. 2-3 měsíců) vrací zpět do svého domácího prostředí. Zatímco v rámci
současné úpravy a systému mohou čerpat tuto zdravotní péči bezplatně, navrhovaná
změna by zavedla její zpoplatnění.
Rizika: I s vědomím ochranných mechanismu a zůstatku např. 15 % půjde přesun
finanční zátěže ze strany státu na stranu příjemců péče (kteří musí během pobytu
v LDN často ještě hradit náklady na vlastní bydlení. Na druhou stranu jakýkoliv
kompromis by zase vedl k nastavení rozdílných a různých podmínek úhrady
a financování v obou segmentech a nenaplnil by tak cíl této varianty.
Se zavedením této změny lze očekávat silnou politickou diskuzi a zejména odpor
levicově zaměřených politických stran. Dále, na základě znalosti akčního plánu MZ
ČR č. 8 „Zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity následné, dlouhodobé, domácí
a následné péče“, který nepřipouští variantu sblížení a narovnání dlouhodobé péče
v sociální a zdravotní části lze očekávat i odmítnutí MZ CR min v těch částech, které
by byly v rozporu s tímto akčním plánem.

4.3.6 Závěr k variantě III.

Tato varianta přináší velké vstupní náklady i zvýšení provozních nákladů. Dále dává
stejné podmínky pro provozování DZSP některým zdravotnickým zařízením a
některým sociálním službám, což bude přinášet problémy ve financování,
v personální oblasti i v prvotním nastavení systému. Zákon o DZSP by řešil i
záležitosti, které již dnes uspokojivě řeší zákon o sociálních službách (např.
restriktivní opatření, způsob úhrad klientů atd.) a jeho prosazování na mezirezortní
úrovni mezi MPSV a Ministerstva zdravotnictví je jeví jako velmi obtížné.
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4.4 Definice a vymezení pojmů

Předložení návrhu zákona o dlouhodobé zdravotně sociální péči bude obsahovat
definice, vymezení podmínek pro poskytování zdravotně sociální péče, vymezení
klienta/uživatele dlouhodobé péče, vymezení míst poskytování a vymezení
financování.
1) DZSP - Dlouhodobá zdravotně sociální péče je profesionální péče poskytovaná
v přirozeném sociálním prostředí nebo v prostředí institucionálním, která vychází
z potřeb osob, jejichž nepříznivá sociální situace je zapříčiněna dlouhodobým
zdravotním stavem a sníženou funkční
a kognitivní schopností. Péče je
založena na individuálním přístupu, využívá předností přirozeného sociálního
prostředí nebo sociální služby spočívající v naplňování základních úkonů a
standardů sociální služby a poskytuje spektrum efektivní zdravotní péče dle
zásad moderního ošetřovatelství, k navrácení, udržení a podpoře zdraví těchto
osob a dle schopností i k udržení jejich soběstačnosti a zlepšení kvality jejich
života.
Hlediska vymezení péče:
 Hledisko věcné - odpovídá definici OECD a vymezení v návrhu věcného
záměru zákona o dlouhodobé zdravotně-sociální péči:
“Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních a sociálních
služeb, které potřebují osoby se sníženou soběstačností závislé na cizí
pomoci: potřebují pomoc a péči při každodenních sebeobslužných
aktivitách pro zajištění důstojného života.”
Tuto kombinaci mnoha různých zdravotních a sociálních služeb je třeba
správně koordinovat.


Hledisko časové - kdy začíná a kdy končí dlouhodobá péče. Z hlediska
poskytování zdravotních služeb péči akutní střídá péče následná
(např. rehabilitace) a v okamžiku, kdy se ani následnou péčí nedocílí
obnovy funkčních schopností člověka, dochází k zahájení péče
dlouhodobé, což je dlouhodobá systematická zdravotní péče hlavně
ošetřovatelská. Potřeba poskytování dlouhodobé péče je ve většině
případů trvalá až do konce života klienta. V ojedinělých případech se může
jednat o dočasnou dlouhodobou péči, kdy po určitém čase dojde
k opětovnému posouzení a zhodnocení stavu klienta.



Hledisko poskytovatelů - formy poskytování dlouhodobé péče
a) Pobytová
b) Domácí
c) Ambulantní
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2) Klient/uživatel - Klientem dlouhodobé zdravotně sociální péče je fyzická osoba
s kombinací dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a neschopností provádět
aktivity spojené s osobní péčí i s dalšími činnostmi nutnými k zajištění základních
životních potřeb. Za klienta Dlouhodobé zdravotně sociální péče lze bez dalšího
považovat osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III a IV podle
zákona o sociálních službách.
3) Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je zdravotní stav, který podle poznatků
lékařské vědy trvá déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo
fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a zvládání základních
životních potřeb.
4) Zdravotní postižení
Zdravotní postižení je tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované
postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné
osoby.
5) Neschopnost zvládání základní životní potřeby
Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha
funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i
přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání
běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení
domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze
zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání
základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným
lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění
základní životní potřeby v přijatelném standardu.
6) Status klienta dlouhodobé péče
Konkrétní vymezení statusu klienta dlouhodobé péče bylo správně nadefinováno
v návrhu věcného záměru zákona o dlouhodobé zdravotně-sociální péči (Příloha
- Status klienta dlouhodobé péče), proto zde není nutné přesné vymezení uvádět.
 Definice klienta dlouhodobé péče
Osoba se sníženou soběstačností závislá na cizí pomoci, která potřebuje
pomoc a péči při každodenních sebeobslužných aktivitách pro zajištění
důstojného života, která je pojištěna.
 Podmínky přiznání statusu klienta dlouhodobé péče
 Pojištěnec
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 Zdravotní stav
 Proces přiznání statusu klienta dlouhodobé péče
- rychlost;
- včasné zajištění dlouhodobé péče tak, aby se zdravotní stav nezhoršoval;
- objektivnost;
- správné posouzení zdravotního stavu;
- kompetentnost;
- neduplicita úkonů jednotlivých subjektů, jasné kompetence (klient,
ošetřující lékař, lékař specialista, sestra, obec s rozšířenou působností,
zdravotní pojišťovna resp. poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb,
Úřad práce, osoby blízké, ošetřovatel, MPSV, MZ apod.);
- koordinace činností jednotlivých resortů resp. subjektů bez zbytečné
zátěže klienta a neefektivní duplicity úkonů (kompetence poskytovatelů,
lékařů a orgánů veřejné správy).

4.5 Zmapování možností funkčního testování (využitelné nástroje,
kompetence)

Předmětem této varianty by bylo zavedení tzv. statutu klienta/pacienta dlouhodobé
péče na základě funkčního testování a tím přiřazení stupně potřebnosti
ošetřovatelské péče.
Pilotní průzkum v dlouhodobé péči provedený Ministerstvem zdravotnictví v roce
2014 zmapoval data poskytovatelů zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče
a domácích služeb a to od 1. 11. 2013 do 31. 1. 2014.
Tento průzkum vyhodnotil využitelné nástroje testování následovně:
„Metodiky Barthel a MMSE patří v zúčastněných zařízeních k pravidelně používaným
metodám. Podle vyhodnocení záznamu zpětné vazby od pracovníků zúčastněných
zařízení, pouze jedno zařízení domácí péče ve své praxi metodiku Barthel pravidelně
nepoužívá. Test MMSE se ve většině zařízení neprovádí automaticky, při příjmu jako
Barthel, ale na zadání lékaře, psychiatra, psychoterapeuta. Při zhoršení stavu
pacienta, zejména jeho kognitivních funkcí. Kromě těchto testů je rozšířené
provádění FIM (vychází z Barthel testu), nutričního screeningu, posouzení rizika
pádů, posouzení rizika vzniku dekubitů. Některá zařízení používají ve své praxi také
neuromentální index, tzv. „vymezení schopností pacientů“ a jedno zařízení
(konkrétně č. 22) uvádí také „rozšířenou skupinu Norton a Gordon model“.“
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Porovnání testu MMSE a Barthel:
rozšíření u poskytovatelů
realizuje se
cca v 50% testovaných
časová náročnost
nejasnosti při vyplňování testu

MMSE

méně
jen na zadání lékaře, psychiatra, při zhoršení stavu
méně přísný
dvojnásobně časově náročnější
chybné vyplnění alternativního dotazu

BARTHEL

více
automaticky při příjmu nového pacienta
přísnější
časová náročnost poloviční
žádné

Poznámka - zjištění testování:
1) Typický znak pacientů dlouhodobé péče je vysoký věk.
2) 2/3 pacientů jsou ženy.
3) Polovina pacientů pokračovala v čerpání péče ve stejném zařízení, čtvrtina
byla propuštěna do ambulantní péče, desetina zemřela.
4) 90% pacientů s nejtěžším funkčním omezením jsou v hospicích.
5) Nejvytíženější jsou sestry, ošetřovatelé a pečovatelé.
6) Množství času věnované péči o pacienty je v mnoha typech OD nepřímo
úměrné výše prostředků vykázaných zdravotním pojišťovnám (OD 913 (USP),
OD 22 a OD 25 (RHB), či OD 24 a OD 30).
7) Polovina pacientů pobírá příspěvek na péči. „Přiznaný stupeň závislosti často
neodpovídá stupni funkčního omezení. Je zřejmé, že kritéria pro přiznání
příspěvku na péči jsou přísnější než kritéria stanovení funkční skupiny.“
8) Průměrná suma finančních prostředků vykázaných zdravotním pojišťovnám na
jednoho pacienta denně se značně liší u různých OD. Pohybuje se v intervalu
150 Kč u PZSS (OD 913) až do 3 000 Kč u RHB ústavů (OD 25).
Dalším nástrojem kromě výše uvedených metodik testování je Příspěvek na péči.
Z výše uvedeného je zřejmé, že porovnáním dvou základních využitelných nástrojů
(Příspěvku na péči a metodiky Barthel) u cca 50% klientů dochází k rozporu.
Návrh řešení
1.
2.
3.
4.

Určení stupně závislosti – Příspěvek na péči
Porovnání fyzických schopností metodikou Barthel
Porovnání 1. a 2.
Časová frekvence hodnocení:
- čtvrtletní
- v případě zásadního zhoršení zdravotního stavu
- v případě nesouladu 1. a 2.

Kompetence pro testování

Vyhodnocení metodikou Barthel provede sestra (S3) ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem, popř. posudkovým lékařem.
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4.6 Dopadová studie využití III. varianty

SWOT analýza k možnosti čerpání příspěvku na péči na lůžka následné
a dlouhodobé péče ve zdravotnických zařízeních
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v ustanovení §7 definuje příspěvek
na péči takto:
(1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým
na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění
sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání
základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního
rozpočtu.
(2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v §4 odst.1, která z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické
osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném
stupněm závislosti podle §8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo
asistent sociální péče uvedený v §83 nebo poskytovatel sociálních služeb,
který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle §85 odst.1
nebo dětský domov52), anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení
hospicového typu7a); nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou
je jí podle zvláštního právního předpisu7b) poskytována zdravotní péče
v průběhu hospitalizace.
(3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
Podle platného znění § 14a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
se příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní
měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, nejde-li
o poskytování sociálních služeb podle §52; to neplatí v případě, kdy je
s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata podle jiného právního předpisu7c)
jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě
ohlášena podle §21 odst.1 písm.d) nebo §21 odst.2 písm.c) jako osoba poskytující
pomoc. Podmínka celého kalendářního měsíce není splněna, pokud k hospitalizaci
došlo první den v kalendářním měsíci nebo k propuštění z tohoto zařízení došlo
poslední den v kalendářním měsíci. Výplata příspěvku se zastaví od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla
oprávněná osoba k hospitalizaci přijata, není-li podle §21a odst.1 ohlášeno
propuštění ze zdravotnického zařízení. Výplata příspěvku se obnoví od prvního dne
kalendářního měsíce, ve kterém hospitalizace netrvala po celý kalendářní měsíc.
Výše uvedená odvolávka 7c) se týká ustanovení § 25 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů, které
zní takto:
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(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče
nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem
a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo
b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci
doprovázeného pojištěnce,
je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného
pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let
je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.
(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený
pojištěnec.
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SWOT analýza

Čerpání příspěvku na péči
ve zdravotnických zařízeních

na

lůžka

následné

POZITIVNÍ

dlouhodobé

péče

ŠKODLIVÉ

STRENGHTS (silné stránky)

WEAKNESSES (slabé stránky)



Zvýšení kvality péče o příjemce příspěvku na
péči ve zdravotnickém zařízení



Přesun finanční zátěže zdravotní pojišťovny
na státní rozpočet



Stabilizace psychického stavu příjemce
příspěvku na péči ve zdravotnickém zařízení
(pokračující péče tak, jak je zvyklý, obzvlášť v
cizím prostředí zdravotnického zařízení)



(úhrada pobytu průvodce pojištěnce v
lůžkové péči, který je hrazenou službou
podle § 25 zákona č. 48/1997 Sb.)



Nutnost změn v legislativě – zdlouhavý a
náročný legislativní proces jako vyústění
dohody zákonodárců



V souvislosti s legislativními změnami
zvýšené náklady



Zásah širokého spektra dotčených subjektů



VNITŘNÍ
(atributy organizace)

a

Omezení četnosti přesunů příjemce příspěvku
na péči mezi pobytovým zařízením sociálních
služeb a zdravotnickým zařízením a tím snížení
potencionálních hrozeb zhoršení jeho
zdravotního stavu, ale také finanční i
organizační zátěže



Odstranění diskriminace mezi příjemci příspěvku
na péči (po přiznání nároku na příspěvek na
péči by se mělo jeho čerpání vázat na příjemce
a ne na jeho momentální situaci či umístění (§
14a zákona č. 108/2006 Sb. , § 25 zákona č.
48/1997 Sb.))



Větší motivace a jistota pro osobu poskytující
pomoc příjemci příspěvku na péči při zvládání
základních životních potřeb v rozsahu
stanoveném stupněm závislosti



Snížení administrace (např. odstranění nutného
souhlasu revizního lékaře pro průvodce
pojištěnce v lůžkové péči, administrace úhrady
zdravotní pojišťovny, sledování délky pobytu
hospitalizace-podmínka kalendářního měsíce,
prokazování splnění podmínek poskytování
sociálních služeb dle § 52 zákona č. 108/2006
Sb., odstranění zastavování a obnovování
výplaty příspěvku na péči apod.)



Vyloučení diskriminace osoby poskytující pomoc
příjemci příspěvku na péči

Zdroj šablony: www.sukup.cz
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OPPORTUNITIES (příležitosti)



VNĚJŠÍ
(atributy prostředí)



Zefektivnění léčby v důsledku psychické stability
příjemce příspěvku na péči (zkrácení pobytu ve
zdravotnickém zařízení díky rychlejšímu
uzdravení, vyloučení medikace pro stabilizaci
psychiky apod.)
Zlepšení postavení osob poskytujících pomoc
příjemci příspěvku na péči



Zjednodušení právních norem upravujících tuto
problematiku



Kontinuita, zjednodušení a zpřehlednění čerpání
příspěvku na péči



Narovnání podmínek financování na sociálnězdravotním pomezí



Narovnání úhrad za poskytovanou
ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních
sociálních služeb v odbornosti 913



Rozvoj a zvýšení kvality sociálních služeb ve
zdravotnických zařízeních



Eliminace selhání lidského faktoru v procesu
posuzování nároku (např. podmínky § 52
zákona č. 108/2006 Sb., § 25 zákona č.
48/1997 Sb. apod.)

THREATS (hrozby)



Nedostatečná provázanost všech právních
předpisů dotýkajících se této problematiky



Nedostatečná komumikace a spolupráce
dotčených resortů (chybovost, dlouhé časové
intervaly, nekoordinace činností a
metodických postupů apod.)



Nedostatek finančních prostředků



Organizační náročnost

4.7 Finanční dopad na státní rozpočet a veřejné zdroje

Cílová kapacita je 55000 lůžek. Celkový roční finanční dopad na státní rozpočet
a veřejné zdroje činí 16,952 mld. Kč. Z toho úhrady z fondů zdravotního pojištění se
zvýší o 13,886 mld. Kč, dávky příspěvku na péči MPSV se zvýší o 0,747 mld. Kč,
vyrovnávací platby územně správních celků se zvýší o 2,119 mld. Kč a výdaje obcí
se zvýší o 0,2 mld. Kč (komunitní sestra). Pro výpočet se předpokládá, že služby
využívají pouze uživatelé, kteří jsou již nyní příjemci PNP ve stupních II., III., IV.
Celkové Investiční výdaje ve výši 5,152 mld. Kč je možné rozložit do delšího
časového období. Do objektů LDN se předpokládá investice ve výši 1,77 mld. Kč
a na doplnění nových kapacit v počtu 1691 lůžek činí investiční výdaje 3,382 mld. Kč.
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5.

PŘÍLOHA č. 1

Dokumenty související a
nebo samostatným zákonem

podporující

úpravu

LTC

změnovým

A. Všeobecná deklarace lidských práv
Čl. 7 Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu
bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli
diskriminaci.
Čl. 22 Každý člověk má právo na... sociální práva, nezbytná k jeho důstojnosti... Je
umírání na mnohalůžkových pokojích např. LDN bez zajištění sociálního rozměru
péče sociálně důstojné?
Čl. 25 1) Každý má právo na... nezbytné sociální služby; má právo na zabezpečení...
v nemoci,... v stáří... Je absence a nedostupnost propojených zdravotně-sociálních
služeb v ČR naplněným právem potřebných, pokud tomu v okolních státech tak je?
Čl. 30 Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoli státu...
jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení
některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených. Domníváme
se, že nekompatabilita sociální a zdravotnické legislativy nenaplňuje práva
potřebných.
B. Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti
nevyléčitelně nemocných a umírajících – tj. tzv. Charta práv umírajících
Text Doporučení byl přijat Parlamentním shromážděním 25. června roku 1999
na 24. zasedání mj. vyjadřuje, že:
1. Posláním Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z ní lze
odvodit.
2. ...se však často nebere ohled na kvalitu života umírajícího člověka a na osamělost
a utrpení jak pacienta, tak jeho blízkých a těch, kdo o něj pečují. Je umírání
na vícelůžkových pokojích českých nemocnic s jednostrannou zdravotnickou péčí
zaměřenou obvykle pouze na fyzický rozměr pacienta slučitelné s tímto
Doporučením?
5. Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných
a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech
obdobích života... v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné
umírání. Je rigorozní oddělení sociální a zdravotní péče přiměřeným prostředím
umožňujícím člověku důstojné umírání?
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RE ve svém Doporučení výslovně říká, že základní práva vycházející z důstojnosti
nevyléčitelně nemocných a umírajících jsou dnes ohrožena a to mnoha faktory.
Např.:







... nebráním zřetele na psychologické, sociální a spirituální potřeby
Umělým prodlužováním procesu umírání buď nepřiměřeným používáním
medicínských postupů, nebo pokračováním v léčbě bez souhlasu nemocného
Obavami nemocného ze ztráty autonomie, že bude závislým na rodině i
institucích a stane se pro ně zátěží
Chybějícím nebo nevhodným sociálním i institucionálním prostředím,
které by mu umožňovalo pokojné rozloučení s příbuznými a přáteli
Nedostatečnou alokací prostředků a zdrojů pro péči a podporu
nevyléčitelně nemocných nebo umírajících
Sociální diskriminací, která je vlastní umírání a smrti

8. Shromáždění vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily nezbytnou
legislativní i sociální ochranu, aby se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, se
kterými mohou terminálně nemocní nebo umírající lidé být v právním řádu
konfrontováni a to zejména:







Umírání s nesnesitelnými symptomy
Prodlužováním umírání terminálně nemocného nebo umírajícího člověka proti
jeho vůli
Umírání o samotě a v zanedbání
Umírání se strachem býti sociální zátěží
Omezováním život udržující léčby (life-sustaining) z ekonomických důvodů
Nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči
terminálně nemocných nebo umírajících

C. Lisabonská deklarace o právech nemocných (1981).
„Pacient má právo zemřít v důstojnosti. ...má právo přijmout nebo odmítnout
spirituální a morální útěchu, včetně pomoci duchovního patřičného vyznání. ...Má
právo přijmout nebo odmítnout léčbu po té, co byl adekvátním způsobem
informován.“ Je sporné, zda-li ČR beze zbytku této deklaraci vyhovuje svým
systémem zdravotní a sociální péče.
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D. Korejská deklarace o hospicové a paliativní péči
Byla schválena v březnu roku 2005 na II. světovém summitu Národních asociací
hospicové a paliativní péče. Mj. říká:
Je nezbytné, aby všechny vlády podporovaly a financovaly plány na podporu a rozvoj
prevence, léčby a paliativní péče... Českou republiku nevyjímaje...
...Na čem se shodujeme. Vlády jsou povinny:


začlenit hospicovou a paliativní péči do vládních systémů zdravotní politiky,
jak doporučuje Světová zdravotnická organizace WHO



zahrnout přístup k hospicové a paliativní péči mezi lidská práva



vytvořit finanční zdroje pro hospicové a paliativní programy



nastolit jasnou, informovanou a samostatnou politiku a funkční plány
na realizaci této politiky



zpřístupnit bezvýjimečně všem hospicovou a paliativní péči...

E. Evropská charta pacientů seniorů
Tento dokument je doporučením Evropské sekce Mezinárodní gerontologické
asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České
gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské
společnosti. Uvádí např.:
... zajistit kontinuitu mezi zdravotnickými a sociálními službami s cílem, aby starší
občan zůstal co nejdéle ve svém domě a komunitě s tím, že hospitalizace či pobyt v
instituci mu budou umožněny v případě, kdy se stanou nezbytnými. Právě absence
propojenosti sociální a zdravotní péče, je závažným nedostatkem. Ten je řešitelný
vznikem navrhovaného systému tzv. „ošetřovatelských domů“.
F. Charta proti rakovině v příštím miléniu (Onko-charta)
Byla zveřejněna na Světovém summitu v Paříži v roce 2000. Mj. říká, že „práva
onkologicky nemocných jsou součástí lidských práv.“ Konstatuje „stigmatizaci
nemocných, emocionální traumata, diskriminaci i špatnou komunikaci s těmito
nemocnými včetně nedostatečného vzdělávání veřejnosti.“43
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G. Plán Alzheimer
Systém služeb v ČR je zcela nepřipraven na dramaticky se zvyšující počet obyvatel
s Alzheimerovou chorobou. V České republice žije nyní 10, 3 milionu obyvatel, z
toho 1,5 milionu 65 letých a starších, lidí s demencí je u nás nyní cca 105 tisíc.
Stárnutí populace bude probíhat velmi rychlým tempem. Stárnutí se bude týkat nejen
populace jako takové, ale zejména populace seniorů, kdy bude zejména narůstat
skupina tzv. velmi starých (old old), tedy lidí 80letých a starších, kteří již mají své
specifické potřeby (tento nárůst bude znamenat zvýšení ze současných 4,4% na
9,4% v roce 2040 v zemích původní EU 15, zatímco v nově přistoupivších zemích se
bude jednat o nárůst ze současných 2,8% v průměru na 8,4% v roce 2040. Česká
republika bude patřit mezi země s nejrychleji stárnoucí populací.
Přestože počet obyvatel České republiky poprvé po 13 letech vzrostl v roce 2006, je
tento jev pouze jevem přechodným, který je dán zejména odloženou porodností
relativně silných ročníků žen a dalším snížením mortality. Populace České republiky
však bude nadále ubývat a velmi rychle stárnout, jak ukazuje následující tabulka (v
tis.).
rok
2008
2010
2020
2030
2040
2050
2060

populace celkem
10 345
10 394
10 543
10 429
10 158
9 892
9 514

65 plus
1 515
1 600
2 132
2 391
2 674
3 060
3 175

80 plus
349
373
432
691
853
921
1 274

% 80plus
3,4
3,6
4,1
6,6
8,4
9,3
10

Cíle Plánu Alzheimer (mj.):

 Zjišťovat a lépe uspokojovat potřeby nemocných a jejich rodin a vytvořit
nabídku služeb dle jejich potřeb. Adaptovat existující služby potřebám
nemocných a jejich rodin. Vytvořit specializované služby.
 Adaptovat rezidenční zařízení podle potřeb těchto nemocných. Vzdělání
personálu těchto zařízení. Přizpůsobení péče a prostředí potřebám
nemocných.

(dle Česká alzheimerovská společnost:
http://www.geriatrie.cz/dokumenty/Plan_Alzheimer_Francie.pdf)
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