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KOMPLEXNÍ SLUŽBY
NAŠIM KLIENTŮM
České lékárny s tradicí 25 let

Již 47 LÉKÁREN ipc po ČR

DIVIZE ZÁSOBOVÁNÍ poskytuje komplexní zásobování
léčivy a zdravotnickým materiálem pro poskytovatele
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB:
Individuální závoz léků.
Nezaměňování preskribovaných léčiv.
Unikátní automatizovaná objednávací platforma – objednávací
program na webovém rozhraní.
Personalizace dodávek – rozdělení dle oddělení + rozdělení dle klientů
s účtenkou pro každého klienta (možno dodat i celkový soupis).
Etikety na krabičkách léčiv:
jméno klienta, ročník, název produktu, exspirace, dávkování (E-recept).
Magistraliter příprava všech základních, ale i speciálních receptur.
Odborné konzultace – lékový informační servis, minimalizování doplatků klienta.
CYGNUS – lékárny sítě IPC mají kompatibilní systém s programem CYGNUS.
Možnost fakturace doplatků (měsíčně, bez nutnosti předchozích záloh).
KONTAKT: Břetislav Hromek, tel.: 602 244 611, bretislav.hromek@ipcnet.cz

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

stomické pomůcky kompenzační pomůcky
dezinfekce (dezinfekční řád, školení)

TERAPIE VLHKÉHO HOJENÍ RAN
Komplexní portfolio produktů zaměřené na prevenci a léčbu ran a dekubitů.
Zajistíme preskribujícího lékaře.
Veškeré administrativní úkony spojené s preskripcí materiálů
na vlhké hojení zajišťuje chirurgická ambulance.
Odborné poradenství – pomůžeme Vám nalézt optimální způsob prevence
a léčby pro Vaše klienty.
KONTAKT: Mgr. Marie Petríková, tel.: 720 944 291, marie.petrikova@ipcnet.cz

www.ipcgroup.cz

Ú VO D N Í K

Strana 1

MILÍ ČTENÁŘI,

VAKCÍNY
PŘEDSTAVUJÍ
OBROVSKOU
NADĚJI...
říká v rozhovoru pro Rezidenční péči ZDENĚK HOSTOMSKÝ
I když jsme na počátku letošního roku optimisticky doufali, že to nejhorší
s pandemií onemocnění Covid-19 máme již za sebou, opak je zatím pravdou. Přesto stále hledáme záchytné body a snažíme se hledět s optimismem do budoucnosti. Snad v tomto směru může naše čtenáře povzbudit
rozhovor s RNDr. PhDr. Zdeňkem Hostomským, CSc., ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.
Čím si vysvětlujete nechuť velké
části české populace vůči očkování
proti onemocnění Covid-19? Myslíte,
že jsou (nejen u nás) lidé tak velmi
ovlivněni nejrůznějšími informacemi
o nebezpečných účincích vakcín proti
koronaviru, kolujícími na internetu?
Nedůvěra v očkování, a to nejen proti
koronaviru, byl a bohužel stále je rostoucí trend v mnoha částech světa.
Třeba se věřilo, že ingredience z vakcín
můžou způsobit autismus. Toto bylo
sice dávno vyvráceno, ale nedůvěra
přetrvává. I proto se nám znovu začínají
objevovat nemoci, které jsme měli díky
očkování pod kontrolou. Spousta lidí je
taky fascinována různými konspiračními teoriemi, probíranými na internetu.
V souvislosti s neuvěřitelně rychlým
vývojem účinných vakcín proti nemoci
covid-19 v rámci operace Warp Speed
ve Spojených státech si lidé všimli, že

logistiku spojenou s distribucí milionů
dávek vakcín organizuje americká armáda. A jakmile někde figuruje Pentagon,
je o konspirace postaráno. Možná jste
slyšela, že v té vakcíně jsou mikročipy…
Ano, nejen slyšela, ale i hodně četla…
V době, kdy připravujeme tento
rozhovor, prožívá Česká republika
další sílící vlnu pandemie onemocnění
Covid-19, virus SARS-CoV-2 má již několik mutací, v médiích se už dokonce
objevila informace o mutaci české…
Přes všechny hrozivé statistiky a predikce epidemiologů i zdravotníků je
o vás známo, že nejste zastáncem
tvrdého lockdownu ani prodlužování
nouzového stavu. Z jakého důvodu?
Plošná restriktivní opatření jsou velmi
hrubým nástrojem a mají spoustu neDokončení na str. 8

nedávno jsme museli vzít
na vědomí, že jsme uprostřed už třetí vlny koronavirové epidemie. Zasahuje s nebývalou silou, podle
počtu nově onemocnělých
a zemřelých v relaci k počtu
obyvatel jsme na špici v Evropě
a ve světě. Tahle vlna je tak závažná, že donutila politiky, vlády a opozice ke spolupráci
na přípravě zákonů a ke konzultaci o opatřeních, která jí mají otupit hroty.
V úvodníku posledního čísla loňského ročníku Rezidenční péče si můj vážený kolega
Ladislav Průša povzdechl, že efektivní model dlouhodobé sociálně zdravotní péče se
v naší zemi dlouhodobě nedaří vybudovat,
neboť přístupy obou resortů, ministerstva
zdravotnictví a práce a sociálních věcí, jsou
diametrálně odlišné. Pojďme se tedy podívat, zda koronavirová krize donutila k lepší
spolupráci i je.
Nejprve vám ale povím příběh, který se
v jednom zařízení pobytových služeb skutečně udál. Už loni na jaře bylo všem jasné, že
život klientů všech těchto zařízení je kvůli vysokému věku
případnou
nákazou
koronavirem mnohem více
ohrožen, než u zbytku populace, a že se to
v případě výskytu nákazy samozřejmě bude
týkat i personálu. Byla tam tedy tak jako jinde postupně zaváděna opatření, která měla
šíření nákazy bránit. A stal se téměř zázrak:
až do začátku tohoto roku, kdy se už třetí
vlna epidemie jinde rozbíhala s plnou silou,
nezaznamenalo toto zařízení ani jeden případ tohoto onemocnění!
Na konci ledna začali mít ale mnozí klienti
a s nimi i zaměstnanci zdravotní problémy.
Spustila se lavina: Během pár dnů onemocnělo koronavirem ze čtyřiceti zaměstnanců
třicet pět a ze šedesáti klientů padesát osm.
Na konci února byla bilance deprimující.
Zaměstnanci sice přežili všichni, i když ne
všichni byli úplně vyléčeni. Devět seniorů ale
onemocnění nepřežilo…
Jak je možné, že resort zdravotnictví trestuhodně zanedbal přípravu a realizaci pravidelného testování klientů nejen tohoto,
ale i jiných zařízení, které mohlo takovému
tragickému vyústění nákazy prokazatelně
zabránit? A když ne zcela, tak alespoň výrazně omezit rychlé rozšíření onemocnění
na ostatní?
Hlavní příčinou tohoto neomluvitelného selhání, jehož svědky byli i zaměstnanci a klienti mnohých jiných domovů s pečovatelskou
službou, byl právě onen hluboký příkop
nedorozumění a nespolupráce, který mezi
sebou oba výše zmíněné resorty vykopaly.
Na rozdíl od politiků, kteří sice na poslední
chvíli, ale přece jen našli společnou řeč. Ptám
se: kolik bezbranných seniorů už zemřelo,
a ještě bude muset zemřít, než bude tento
příkop mezi úředníky v Praze zasypán?
Prof. MARTIN POTŮČEK

HLUBOKÝ
PŘÍKOP
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ŽÁDEJTE

O DOTACE,

V Y Z Ý VÁ J A N A M A L Á Č O VÁ

Jak hodnotí průběh očkování v zařízeních sociálních služeb, jaká mimořádná dotační řízení mohou poskytovatelé využít, o financování 10% zvýšení platových tarifů pracovníkům v přímé péči
a sociálním pracovníkům, změnách na trhu práce a o názor na další témata jsme požádali ministryni práce a sociálních věcí, Dipl.-Pol. JANU MALÁČOVOU, MSc.
Dovolím si osobní otázku: Necháte se
očkovat?
Ano, určitě nechám, ale rozhodně nebudu nikoho „předbíhat“. Přednost musí mít zdravotníci, zaměstnanci v sociální
službách, senioři a další ohrožené skupiny. Samotného očkování se rozhodně neobávám, považuji to za jedinou možnou
cestu, jak se konečně vrátit zase do normálu. Všichni jsme z té pandemie už hodně unavení, takže čím rychleji se proočkujeme, tím lépe. Dosažením kolektivní imunity získáme tu nejlepší možnou
ochranu.
Jak hodnotíte průběh očkování v zařízeních sociálních služeb?
Považuji za zásadní, že se mi podařilo
prosadit, aby klienti a zaměstnanci zařízení sociálních služeb byli očkováni mezi prvními. V rámci prioritizace byli hned
do první skupiny s označením I.A zařazeni klienti a zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové
formě. Stejně tak se mi podařilo na vládě
vymoct i to, že v druhé prioritní skupině
budou očkováni společně s pedagogickými pracovníky škol i zaměstnanci dětských skupin, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale i pečující osoby
a další pracovníci sociálních služeb.
To, jak v praxi očkování probíhá, se nyní odvíjí od strategie očkování jednotlivých krajů a do značné míry závisí na počtu a dostupnosti očkovacích látek. Přála
bych si, aby jich byl dostatek.
Epidemie koronaviru hodně změnila
trh práce. Jak na to reagují Úřady práce v nabídce rekvalifikačních kurzů? Je
zájem o rekvalifikaci pro práci v pečovatelských službách?

Určitě máte pravdu v tom, že
epidemie koronaviru uspíšila změny na trhu práce. To, co
se zdálo jako běh na dlouhou
trať, se začalo dít velmi rychle.
Zjišťujeme, že řada povolání
se dá dělat z domova. On-line
komunikace a obecně virtuální svět se dostává do popředí.
A brzy budeme čelit výzvám
zahrnovaným do procesu
označovaného jako Průmysl
4.0, kdy část práce za zaměstnance převezmou stroje. Proto také sociální demokracie
bere vážně věci jako jsou sdílená pracovní místa nebo zkracování pracovní doby.
Rekvalifikace hrají velmi důležitou roli.
Bez nich by nebylo možné se změnám
na trhu práce přizpůsobit. Už teď je díky nim možné odstranit bariéry omezující například ty o něco dříve narozené.
Tito lidé mají mnohdy vystudované obory, které v praxi už téměř nenacházejí
uplatnění. Díky rekvalifikacím se před nimi mohou otevřít úplně nové možnosti.
Vše probíhá pod taktovkou Úřadu práce,
který pro zájemce rekvalifikační kurzy zajišťuje. Lidé si sami můžou zvolit, na jaký
kurz se přihlásí a pokud jsou do rekvalifikací zařazení, nic za kurz neplatí, náklady
za ně hradí Úřad práce.
Co se týká nabídky rekvalifikací, právě
pečovatelské služby a sociální oblast jsou
jednou z nejvyhledávanějších profesí.
I přes omezení kvůli epidemii koronaviru,
bylo loni asi 16 % všech rekvalifikací zaměřeno právě na tuto oblast.
Velmi zásadní pomocí v době koronavirové epidemie je také další projekt Úřadu práce s názvem Outplacement. Díky němu mohou zaměstnanci i zaměstnavatelé snadněji ustát krizi. Pracovníci, kteří jsou ve výpovědní lhůtě, mohou

získat nové místo dřív, než jim tato lhůta
skončí. Naopak zaměstnavatelé nemusí propouštět dlouholeté zaměstnance,
ale můžou si je v rámci projektu přeškolit
na jinou profesi. Z projektu je kromě toho
možné také čerpat peníze na výplatu pro
nově vytvořené místo.
Jen díky podobným iniciativám se nám
daří zvládat změny na trhu práce a připravovat se intenzivně na budoucí výzvy.
Protože, jak jsem říkala na začátku, ty mohou přijít dříve, než se nadějeme.
Poklesl zájem uživatelů o umístění
v domovech pro seniory a změnily se
podmínky pro příjem. MPSV podpořilo zřizování postkovidových oddělení
v domovech. Jak to bude fungovat?
Snížení zájmu o přijetí do domovů pro seniory jsme nezaznamenali. Epidemie ale
výrazně ovlivnila příjímání nových klientů a také jejich počty. Kapacity zařízení se
omezovaly především proto, že poskytovatelé vyčleňovali covidová lůžka a vytvářeli tzv. covid zóny. V „ohniscích“ nákazy se dokonce pozastavovalo přijímání
nových klientů. Epidemie Covid-19 prozatím neskončila, proto je i nadále nezbytné počítat s tím, že poskytovatelé bu-
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dou muset dodržovat nařízená opatření
a současně i mít prostory a kapacity pro
covidové pacienty. I když probíhá očkování klientů a zaměstnanců v domovech
pro seniory, prioritou číslo jedna bude
i nadále zdraví a bezpečí, a tomu budeme
podřizovat i další kroky.
Jaké dotační programy pro poskytovatele sociálních služeb jsou připraveny
či již schváleny?
V tuto chvíli probíhá mimořádné dotační řízení na zpětné proplácení povinného
antigenního testování klientů a návštěv,
které probíhalo v některých typech zařízení sociálních služeb od loňského prosince do konce letošního února.
V pondělí 8. března vláda schválila mimořádné prostředky ve výši 5 mld. Kč
na podporu sektoru sociálních služeb
v důsledku dopadů epidemie Covid-19.
Díky tomu bylo možné vyhlásit dotační řízení na vyplacení mimořádných odměn pracovníků v této oblasti obdobně
jako tomu bylo loni. Určitě si to zaslouží, respektive zasloužili by si ještě mnohem víc, ale musíme vycházet z reálných
možností, které jsou. Stejně tak vypisujeme mimořádný dotační titul na pokrytí vícenákladů a výpadku zdrojů v sociálních službách. V této souvislosti bych
chtěla hlasitě vyzvat všechna zařízení,
aby si o dotace zažádala. Jsou to peníze
pro ně a jejich zaměstnance, které leží na
stole.
Na konci loňského roku se povedlo prosadit 10% navýšení základních platných tarifů pro pracovníky v přímé péči
a sociální pracovníky. Jak bude řešeno
zvýšení mezd pro technický personál,
pracovníky v kuchyni, úklidu, údržbě
atd.?
Z pohledu legislativy, jak jistě víte, existuje zákonná povinnost navýšit platové tarify pouze u pracovníků v přímé péči a sociální pracovníky, přičemž se to týká pouze zařízení, u nichž jsou zřizovatelem veřejné instituce, například kraje.
Naším cílem ale bylo, aby se navýšení
platů a mezd v odpovídající výši týkalo
i ostatních pracovníků, včetně neziskového sektoru. Proto jsem usilovala, aby Poslanecká sněmovna podpořila navýšení
potřebných zdrojů ze státního rozpočtu,
a to se mi také podařilo vyjednat. Kraje například obdržely prostředky ve výši 1,613 mld. Kč, které jsou v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace určeny právě na navýšení platů a mezd ve službách
zařazených v síti. Dostaly tak letos v rám-

ci dotací pro sociální služby od ministerstva 20,15 mld. Kč, což je o 2,55 mld. Kč
více než loni.
Je však třeba si uvědomit, že financování sociálních služeb je vícezdrojové. Státní rozpočet kryje dlouhodobě 25–45 %
celkových nákladů sociálních služeb. Aby
se podařilo navýšit platy a mzdy o 10 %
v základním tarifu u všech služeb a pracovních pozic, je zapotřebí, aby se na financování sociálních služeb podílely adekvátní měrou také další veřejné rozpočty.
Vláda i sněmovna udělaly pro navýšení
platů a mezd všech pracovníků sektoru
pro rok 2021 naprosté maximum.
Zvýšení platů platí od 1. ledna 2021, už
mají kraje peníze pro poskytovatele?
A mají už je poskytovatelé?
Finanční prostředky měly kraje na svých
účtech již v lednu. V tuto chvíli je samozřejmě mají na svých účtech i poskytovatelé sociálních služeb.
Jeden náš čtenář, poskytovatel
z Plzeňského kraje, se koncem ledna
ptá: Z čeho máme hradit 10% zvýšení
platů zaměstnanců zařazených v tabulce 2, když jste nám na to neposlali ani
korunu?
Jak jsem zmínila již v předchozí odpovědi,
kraje letos dostaly na dotace pro sociální
služby od ministerstva o 2,55 mld. Kč více
než loni. Jde podle mého názoru o podstatné navýšení. To, že MPSV nezaslalo
ani korunu, naprosto odmítám. Nicméně,
jak všichni víme, výši dotace poskytovatelům sociálních služeb zařazeným v krajských sítích nestanovuje ministerstvo, ale
kraj, a to dle platné legislativy v samostatné působnosti. Je třeba se proto obrátit přímo na něj. My děláme v rámci pravomocí a povinností maximum možného. Podílet se na tom musejí ale i samosprávy. Je třeba se obrátit na ně.
To náš čtenář udělal a dozvěděl se, že
částka, kterou kraj od MPSV obdržel,
nepokryje ani současné náklady na
mzdy v sociálních službách. V ostatních
krajích to bude asi podobné. Budou
možné ještě další dotační programy
pro odměny?
Tady navážu na předchozí odpověď. Současná právní úprava stanoví jak ministerstvu, tak krajům v celém procesu financování sociálních služeb přesné role. Ráda bych upozornila na fakt, že za dostupnost sociálních služeb jsou podle zákona
o sociálních službách zodpovědné kraje.
Ačkoliv je to skutečnost notoricky známá,

velmi často se na ni zapomíná. To, že kraje dostaly peníze navíc, je od nás vstřícný krok, ale neznamená to, že navýšení
pokryje všechny náklady. Kraje se na tom
musejí rovněž podílet. V souvislosti s tím
bych chtěla zmínit i návrh novely, kde je
navrženo zrušení směrného čísla, a naopak počítá se zcela jiným způsobem financování. Kraje bohužel nebyly v podpoře tohoto návrhu novelizace jednotné.
V této souvislosti je potřeba říci, že kraje
mají i další zákonné povinnosti, jako plánování rozvoje služeb na svém území.
To se pak odráží v podobě takzvaného
Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb. Kraje vytvářejí síť sociálních služeb, která by měla reagovat na konkrétní potřeby obyvatel. Zdroje financování
jsou přitom poměrně dobře předvídatelné, včetně toho, že dotace směřující z ministerstva na kraje rostou každým rokem.
Ráda bych zdůraznila, že zatímco v roce
2014 kraje hospodařily v oblasti sociálních služeb s dotací MPSV ve výši 7,5 mld.
Kč, letos hospodaří s částkou 20,15 mld.
Kč. Jde tedy o sumu bezmála třikrát vyšší!
Pokud tedy kraje mluví o finančním deficitu v oblasti sociálních služeb, pak je potřeba jasně říct, jaká je jejich odpovědnost, a to i finanční. Kraje hospodaří s nemalými rozpočty a stanovují si rozpočtové priority. Vláda a sněmovna si důležitost
sociálních služeb a důležitost ocenění
pracovníků tohoto sektoru uvědomují
velice dobře a důkazem toho je podoba
státního rozpočtu na tento rok. Bohužel
si nejsem zcela jistá, zda jim v rámci svých
rozpočtových priorit přikládají stejnou
důležitost i další aktéři systému.
Připravujete úpravu systému financování sociálních služeb v novele zákona
o sociálních službách? V jaké fázi je nyní novela?
Ano, jak jsem již zmínila, v rámci návrhu
novelizace zákona je navržena komplexní změna systému financování sociálních
služeb. Chtěli bychom, aby dotace na sociální služby byly v budoucnu mandatorním výdajem státního rozpočtu. To by
zcela zásadním způsobem stabilizovalo
situaci v sociálních službách. Přineslo by
to, na rozdíl od současné situace, předvídatelnost výše alokace státního rozpočtu
z roku na rok, a tím by se zjednodušilo
plánování rozvoje sociálních služeb v ČR.
V současné chvíli novelu tohoto zákona
projednává legislativní rada vlády.
Děkujeme za rozhovor.
LENKA KAPLANOVÁ
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ČTYŘI ÚVAHY

JAK CHRÁNIT
KŘEHKÉ SENIORY

MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., nemusíme našim čtenářům
představovat. Tento významný geriatr se s námi v době, kdy
na nás nemilosrdně útočí čísla o nákazách, hospitalizacích
a úmrtích, podělil o své úvahy.
S jarem se pravděpodobně blíží konec
2. kovidové sezóny a je možné, že nás
někdy od října, listopadu čeká sezóna
třetí. Toto mezičasí mne vede k několika úvahám.

ÚVAHA PRVNÍ
Proč vlastně představují uživatelé pobytových služeb z hlediska epidemie
COVID-19 tak úmrtnostně rizikovou
skupinu a co vše tedy pro ně lze činit
nad rámec ochranného omezení osobní svobody?
Zřejmě se podílejí čtyři okolnosti:
1) často nedobrý zdravotní stav – přítomnost pokročilých stádií závažných
chorob, které se (každým) akutním
onemocněním dekompenzují,
2) křehkost daná nízkou zdatností, odolností, adaptabilitou – COVID představuje obecnou zátěž, kterou organismus v daných podmínkách nezvládne,
3) znevýhodnění na zdravotně sociálním
pomezí rezortních kompetencí, znalostí, zájmů,
4) zátěž protikovidových opatření, která rovněž představují stres a tlak
na adaptaci.
První dvě okolnosti jsou záležitost sice
především medicínská, ale také organizační. Kvalitnější, kapacitnější a připravenější zdravotnické služby vykazují
od prvních zpráv o epidemii v Číně lepší
výsledky a nižší úmrtnost. A nejde jen
o špičkové technologie – čím křehčí, nemocnější pacient, tím důležitější je již
úroveň standardní péče včetně ošetřovatelské. Důležitá je též včasnost intervencí,
která souvisí nejen s dostupností potřebné péče, ale také s informovaností nezdravotnické veřejnosti, včetně pracovníků v přímé péči. V pobytových zařízeních

jde také o akceschopnost a kompetence
zdravotníků v sociálních službách. I to je
věc zdravotněsociálního znevýhodnění:
Komu vlastně uživatelé domovů zdravotně „patří“? Kdo za ně reálně zdravotně ručí za kalamitních situací? Oni sami
za sebe? Jejich rodiny? „Přímáci“? Management? Ústavní zdravotní sestry? Externí lékaři, především praktičtí? A kde, kdy
a jak mají vlastně být za kalamit zdravotně ošetřováni a intervenováni? V civilně
přirozeném prostředí pobytových služeb
bez zdravotnických kompetencí? V nemocnicích? Tyto otázky se za kovidové
krize zvýraznily, stejně jako význam geografických rozdílů v dostupnosti a kvalitě zdravotnických služeb. Obojí souvisí
s tím, proč někteří lidé (někde) svá kovidová onemocnění přežili a jiní (jinde) nikoliv. Prostě není region jako region, zařízení jako zařízení, JIP jako JIP, lékař jako
lékař, „přímák“ jako „přímák“. Je to nepochybné, logické, ale neradi o tom mluvíme. Jako kdyby šlo o zlopověstné „kálení do vlastního hnízda“. Ale ono nejde
o odhalování možných chyb jednotlivců,
nýbrž o snahu zlepšit systémové poměry,
když dnes dominuje neúčelné mediální
bědování nad explozí pandemie a spornou nedisciplinovaností občanů, místo
dovybavení a doškolení zařízení a regionů, které jsou na tom kapacitně, přístrojově, personálně, odborně hůře než jiné,
případně finančního i jiného podpoření
týmů, aby zvláště v ohrožených oblastech ustály více.

ÚVAHA DRUHÁ
V čem všem, jak a k čemu by měla být
směrována zdravotnická informovanost i zodpovědnost nezdravotníků?

A to jak laických pečujících v rodinách,
tak pečujících profesí v pobytových i terénních službách, aby byli kvalitními jak
autonomními ošetřovateli, tak partnery
v komunikaci se zdravotnickými službami
a při jejich aktivizaci. A také zodpovědnými občany (kéž by např. na úrovni těch
švédských), aby znale a konstruktivně
reagovali na vývoj situace, nikoliv byli
regulováni nekonečným mediálním thrillerem a nekonečnými duely nekonečně
se mýlících, o to však stále zarputilejších
expertů a státních úředníků, ostřelujících
se nesrozumitelně nesrovnatelnými čísly.
Co tedy široká veřejnost má a může aktuálně vědět o onemocnění COVID-19
z hlediska jeho účelného předcházení a ošetřování u křehkých rizikových
lidí?
Naprostá většina nákaz probíhá i ve vysokém věku buď bez příznaků (kolem
50 %), či jako běžná virová infekce dýchacích cest (kašel, bolest hlavy a svalů,
škrábání v krku, horečka), někdy zažívacího traktu (zvracení, průjem), častější je
výrazná únava i delší průběh (7–10 dní),
ke kuriozitám patří ztráta čichu. Lidé
křehcí a chronicky nemocní mohou jako
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vždy a za všech zátěží vykazovat příznaky
dekompenzace svého jiného onemocnění (např. srdečního či mozkového) či
nespecifické příznaky (tzv. „geriatrické
obry“) – nestabilitu s pády, imobilitu,
apatii, zmatenost, inkontinenci. Při horečce i únavě jsou ohroženi dehydratací,
pády, výpadkem výživy, při delším ležení
dekubity, zápalem plic, embolií. Prioritou
není specifická protikovidová léčba, ale
pečlivý ošetřovatelský režim: hydratace,
vysazování do křesla, antidekubitální polohování, psychická podpora. Ve druhé
vlně zřejmě častěji hrozí krevní sraženiny
(tromby, mikrotromby, embolie): zvláště
křehcí, málo pohybliví lidé s COVID-19
mohou tedy zřejmě profitovat z opatrné,
lékařem vedené preventivní antikoagulace (např. podkožním nízkomolekulárním
heparinem – Clexane, Fraxiparine). Při
horečce je často nutné snížit dávky léků
proti arteriální hypertenzi (podle hodnot
krevního tlaku – TK).
Čím řešit běžné obtěžující příznaky?
Na bolest hlavy, svalů, kloubů a také na horečku se základně používají: paracetamol
(např. Paralen, Panadol, Coldrex) 500 mg,
nikoliv častěji než po 5 hodinách, případně nesteroidní antirevmatika (NSAIDs),
např. diclofenac (např. Veral), ibuprofen
(např. Ibalgin), blízce příbuzný pyrazolonový metamizol (např. Novalgin), případně kys. acetylosalicylová (např. Acylpyrin,
Aspirin). Během dne lze různé typy těchto
léků střídat: např. ráno či na noc ibuprofen a po vymizení jeho úlevového efektu
v příslušných intervalech paracetamol.
Při současném suchém bolavém kašli je
výhodná kombinace paracetamol + codein (např. Korylan, Ultracod, Talvosilen), při
větších bolestech (u křehkých lidí opatrně
pro možné závratě, útlum či zmatenost)
posílení paracetamolu tramadolem (např.
Doreta, Zaldiar, Palgotal).
Suchý dráždivý kašel tlumí běžná nekodeinová antitusika (např. Sinecod,
Ditustat, Levopront, případně kombinovaný Stoptussin). Nejsou-li dostatečně
účinná, může lékař předepsat na noc
mírné psychofarmacum Prothazin či využít na recept vázané silné antitusikum
codein (případně ve zmíněné kombinaci
s paracetamolem). Suchý kašel naopak
netlumí jinak cenné léky pro vykašlávání (expectorantia – např. Mucosolvan,
Bromhexin, ACC long, Erdomed). Ty jsou
užitečné teprve ve fázi vykašlávání, často
v souvislosti s nasedající bakteriální infekcí. Pokud pacient již vykašlává (často
obtížně), ale stále jej trápí i bolavý kašel

neproduktivní, lze podat ráno expectorans k „vyčištění průdušek“ a na noc antitusikum ke klidnému spánku. Omezeně
pohyblivé pacienty je třeba k odkašlání
polohovat (sed, předklon, poloha střídavě na obou bocích) a dýchání jim usnadňovat polohou vsedě (křeslo) či v polosedě, zvlhčováním vzduchu, případně
podporou (i placebo efektem) běžného
oxygenátoru. Při suchém kašli lze vyzkoušet i starý dobrý babský recept – olejový
obklad (rostlinný olej zahřát na tělesnou
teplotu, namočit v něm plenu, tu přiložit
na hrudník a překrýt další plenou či ručníkem). Trvá to déle než roznést codein, ale
zase to klienty více zabaví i zklidní a navíc
nenavodíme kodeinovou zácpu. Zvláště
při horečce je nutné pečlivě udržovat příjem tekutin! Při nevolnosti lze ústy podávat zvláště chlazené nápoje (včetně Coca
Coly) po malých množstvích. Pokud je
pacient odmítá, lze v pobytových zařízeních využít se souhlasem lékaře (na jeho
pokyn) podkožní infuze fyziologického
roztoku (tzv. hypodermoklýza). Stále je
třeba upozorňovat, že při COVID-19 lidé
umírají nejen na démonickou cytokinovou bouři či těžký oboustranný zápal plic,
ale také na embolie, dehydrataci, nutriční
vyčerpání, přetlumení psychofarmaky, srdeční příhody a selhání.
Všechna onemocnění mají svá varovná
znamení, že se kriticky komplikují, že je
třeba rychle změnit či zintenzivnit intervence, z pobytových zařízení odeslat
do nemocnice.
Co je třeba sledovat u COVID-19?
• základní funkce a parametry:
- tělesná teplota – horečka nad 3839 stupňů vždy vyžaduje hydrataci,
často snížení léků „na vysoký tlak“,
při zchvácenosti podání úlevových
léků (viz výše), při neklesání či dalších
projevech (zhoršení kašle, dušnost,
zahlenění, vysoký CRP) lékařskou
kontrolu, často nasazení antibiotika
(obvykle se začíná penicilínovými
preparáty typu Augmentin, Amoksiklav, nebráni-li tomu alergie) –
u křehkých lidí může ovšem horečka
chybět
- krevní tlak – jeho výrazný pokles vyžaduje zlepšení hydratace, úpravu
medikace (omezení antihypertenziv), může signalizovat komplikace
a nutnost hospitalizace – vyžaduje
konzultaci s lékařem
- tepová frekvence – výrazné urychlení (tachykardie), orientačně nad 120
tepů za minutu, vyžaduje konzultaci
s lékařem

• dušnost – u COVID-19 jeden z nejvýznamnějších laických indikátorů závažnosti stavu. V lehčích případech
subjektivního dyskomfortu přináší
úlevu použití běžného oxygenátoru
(po poradě s lékařem). Závažná dušnost (neschopnost souvislé řeči, počítání do deseti bez nádechu), současný
pokles saturace kyslíku či TK, případně
současné urychlení tepové frekvence
jsou indikací k hospitalizaci
• saturace kyslíku – ukazuje závažnost
dušnosti, snadno se hodnotí pomocí pulsního oxymetru na prstu ruky,
podmínkou je normální prokrvení neprochladlé končetiny; pokles saturace
(hypoxemie) pod 92-90 % je indikací
k hospitalizaci či jiné intervenci
• CRP (C-reaktivní protein) – snadno se
stanovuje z krve při vpichu do prstu,
ukazuje přítomnost a míru zánětu, především bakteriálního, vyšší hodnoty
signalizují obvykle potřebu antibiotika, případně těžší průběh s potřebou
hospitalizace, i když právě u COVID-19
bývají i vysoké hodnoty bez bakteriální
infekce a bez potřeby antibiotika, navíc
přetrvávají i v rekonvalescenci
• glykemie (hladiny krevního cukru)
u nemocných s diabetes mellitus –
snadno se stanovují z krve při vpichu
do prstu, ukazují potřebu úprav dávek
diabetologických léků.
Co tedy patří v pobytových zařízeních
k indikacím neodkladné specializované lékařské intervence (hospitalizace,
přivolání rychlé zdravotní pomoci – RZP)
u lidí s prokázaným či pravděpodobným
COVID-19? Především zhoršení stavu
s dušností a poklesem saturace pod 9290 %, obvykle též s rychlým dýcháním,
dále zchvácenost s tachykardií (zvláště
nad 120 pulsů za minutu) a poklesem
TK (zvláště pod 100 mm Hg „horního“
systolického tlaku) či s nově vzniklou poruchou vědomí (bezvědomí či obtížná
probuditelnost, ztráta slovního kontaktu,
nově vzniklá zmatenost). Uvedená zhoršení stavu (může jit o progresi COVID-19,
nasedající bakteriální zápal plic, plicní
embolii i jinou komplikaci) musí personál
pobytového zařízení neprodleně konzultovat s registrujícím praktickým lékařem.
Pokud není dostupný, takže hrozí nebezpečí z prodlení, musí neodkladné opatření (převoz do nemocnice, přivolání RZP)
zajistit během minut samotný personál.
Potřebuje k tomu ústavní plán (nařízení) pro bezprostřední ohrožení života či
zdraví s jasným stanovením, kdo je (např.
při noční službě) za posouzení zhorše-
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ného stavu zodpovědný, kdo v tu chvíli
zdravotnickým záležitostem v zařízení
„velí“. Přehlédnutí varovných signálů, rozpaky, kdo má vlastně rozhodnout, čekání
„do rána“, natož „přes víkend“ či do „příští
návštěvy lékaře“ bývají osudná.
S ošetřujícím lékařem je nutné konzultovat i další závažná horšení stavu, byť
nevyžadují neodkladné přivolání RZP.
V řádu hodin (orientačně nejdéle do 24
hodin) je nutné konzultovat např. neschopnost dostatečného příjmu tekutin,
závažný pokles denního množství moče
(diurézy, pokud je sledována), horečku
nad 38 stupňů nereagující na podání
symptomatických léků, vysoké hodnoty
CRP. Pokud je lékař nedostupný (např.
vlastní onemocnění), musí personál zajistit náhradní lékařské posouzení (zastupující lékař, regionální forma pohotovostní
služby, RZP, nemocnice).
Zvláště u křehkých pacientů s nízkou
úrovní zdatnosti a adaptability je od počátku všech akutních horečnatých onemocnění (nejen COVID-19) nutná cílevědomá pozornost zachování pohyblivosti
a stability (prevence ortostatických hypotenzí i odbourání svalové hmoty
na dolních končetinách) rehabilitačním
ošetřovatelstvím (postavování, chůze
s oporou) a rekonvalescentním režimem
(u COVID-19 bývá delší než u jiných viróz)
včetně nutriční podpory.

ÚVAHA TŘETÍ
Jaké máme podle současných představ možnosti prevence?
COVID-19 není zřejmě tak děsivý démon,
jak se zdálo, ale nesporně další závažná,
potvorná nemoc schopná ohrožovat život a zabíjet zvláště v rizikových skupinách obyvatel (především ve věku nad
80 let s rizikem úmrtí asi 20 %, při výrazné
obezitě s BMI nad 40, závažných srdečních a plicních onemocněních, některých
poruchách imunitního systému). Co můžeme ke snížení rizika onemocnění a jeho
závažného průběhu lidem v pobytových
zařízeních nabídnout?
• očkování – podle údajů na počátku
března 2021 ze zemí s nejvyšší proočkovaností (USA, Velká Británie, Izrael)
se očkování vakcínami Pfizer-BioNTech,
Moderna, obě na bázi mRNA, AstraZeneca, nově Johnson and Johnson, obě
na bázi virového vektoru, považovala
za vysoce účinná (při očkování většinou
2 dávkami nad 90 %) a bezpečná - plná
účinnost 2 týdny po plné vakcinaci.
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K 15. 3. však zatím 8 zemí EU pozastavilo AstruZenecu pro možné komplikace
(trombózy). Jiné obavy o bezpečnost
urychleně, se zkrácením kontrolních
procesů, vyvíjených vakcín nového
typu se v krátkodobém horizontu zatím
nepotvrdily. Šlo především o možnost
navození či zhoršení autoimunitních
onemocnění (např. revmatoidní artritidy), demyelinizačních onemocnění
(např. roztroušené sklerózy), případně
o neurologické nežádoucí účinky. I lidem s uvedenými chorobami se dnes
na prestižní úrovni (CDC v USA) doporučuje očkování. Zůstává ještě hypotetická
možnost pozdních nežádoucích účinků
vyžadující obezřetnost. Podle převažujících názorů však je u rizikových osob
toto nebezpečí podstatně nižší než
u nákazy COVID-19. Nejasno zůstává
ve dvou otázkách: zda mohou být
očkovaní lidé původci nákazy, a jak
dlouho postvakcinační imunita trvá.
Zatím se zdá, že očkování nechrání před
přenašečstvím a možnost nakazit jiné
osoby jen snižuje (respirátorů a testování nezbavuje). Viry dokáží asi 5 dní
přežívat na sliznicích dýchacích cest,
očkování nechrání před jejich osídlením
(v budoucnu snad vakcinační spreje),
ale před invazí do plic s těžkým až smrtelným průběhem. Pokud jde o délku
ochrany, čeká se na zkušenosti. Zatím se
hovoří o měsících, takže se nabízí analogie s očkováním proti sezonní chřipce
a předpoklad každoročního přeočkování. Někteří doufají v efekt na 2–3 roky.
Pokud jde o tzv. mutace, měly by snad
proti známým typům chránit již stávající
vakcíny a řešením by případně mohly
být jejich úpravy pro přeočkování podle
epidemiologické situace.

Ilustrační foto z archivu redakce.

• nespecifické posilování imunity –
především snižování stresu a jeho negativního psychosomatického dopadu
na imunitní systém (kontraproduktivní
efekt drakonicky restriktivních „ochranných“ opatření), udržování normálního
nutričního stavu a zřejmě suplementace vitamínu D, který je v naší populaci
až překvapivě deficitní (vytváří se z prekurzorů v pokožce účinkem slunečního
ultrafialového záření)
• přiměřený bariérový režim snižující
možnost nakažení – používání respirátorů především při delším blízkém
kontaktu, karanténní/izolační opatření
proti/při zavlečení nákazy, účelné testování při vstupu do zařízení, zodpovědné
chování personálu (jeho proočkovanost
riziko zavlečení snižuje, ale nevylučuje),
pečlivé dodržování hygienických opatření - větrání, mytí rukou, dezinfekce
kontaktních povrchů, byť riziko přenosu
tímto způsobem se zdá nízké
• očkování proti pneumokokům –
chrání před komplikujícím až smrtícím
pneumokokovým zápalem plic nasedajícím na COVID-19 (asi 30 % bakteriálních komplikací je pneumokokových)
• včasné nasazení monoklonálních
protilátek u nemocných s mimořádně rizikovými chorobami (dle seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR), a to
v prvních 3 dnech od pozitivního testu
PCR či do 7. dne lehkého průběhu onemocnění. Z pohledu pobytových zařízení jde např. o klienty v dialyzačním
programu, s extrémní obezitou (BMI
nad 40), s diabetes mellitus I. typu, nervosvalovými chorobami vyžadujícími,
byť přechodnou, přístrojovou podporu
dýchání, s těžkými formami obstrukční
plicní nemoci, se závažnou plicní hy-

D I S K U Z E , N Á Z O RY

Strana 7

pertenzí. Pozitivní PCR test a zvláště nástup příznaků onemocnění by u těchto
lidí měly být neprodleně konzultovány
se specializovaným centrem pro léčbu
závažných forem COVID-19
• zajímavostí jsou úvahy o profylaktickém
užívání ivermectinu, staršího přípravku proti parazitárním onemocněním
(např. svrabu), který je registrován a používán v řadě zemí (např. v Německu,
nově na Slovensku), nikoli však v ČR.
Ivermectin není přínosný v léčbě závažných forem COVID-19, ale mohl by snad
snižovat riziko nákazy (např. při jejím zavlečení do pobytového zařízení) i riziko
těžkého průběhu při včasném nasazení
(testem potvrzená nákaza či podezřelé
příznaky) u rizikových osob, zvláště při
nedostupnosti či nemožnosti použití
vakcín. Pokud SÚKL schválí běžné předepisování ivermectinu i v ČR, umožní
i jeho užívání v pobytových službách.
Rovněž včasné podání isoprinosinu, přípravku stimulujícího buněčnou imunitu, ihned po pozitivním testu či prvních
příznacích onemocnění má nadále své
stoupence i odpůrce
• průběžné sledování zdravotního
stavu klientů s včasným zajištěním
kvalitní potřebné zdravotní péče při
rozvoji komplikací či progresi onemocnění do těžších forem (terciární forma
prevence)
• důsledné uplatňování epidemiologických požadavků při výstavbě nových
pobytových zařízení a při dostavbě/rekonstrukci těch stávajících tak, aby bylo
reálně možné v dalších vlnách COVID-19
či při obdobných epidemiích uplatňovat
karanténní a izolační opatření.

ÚVAHA Č T VRTÁ
Jaké jsou etické, právní a filosofické
konsekvence?
COVID-19 je nebezpečný patogen nejen
biologický, ale také psychosociální a ekonomický – mnohdy nepřímý, působící
indukováním nepřiměřených opatření (nadměrných, neprozíravých či jinak
škodlivých). Pandemie nastolila řadu
závažných otázek – namátkou o správě
věcí veřejných, o prioritě hodnot (co jsme
čemu ochotni obětovat), o kritickém
myšlení, zneužitelnosti narativu vědy
a odbornosti, o etických principech a pojmech. Řada z nich se týká specifické problematiky pobytových zařízení a všechny
pak obecně občanské úrovně, neboť klienti i zaměstnanci pobytových zařízení

jsou současně také, ba především, občané. Již druhým rokem jako by vše bylo
přehlušeno bojem o biozdraví, respektive o eliminaci jednoho biozdravotního
ohrožení. Za oběť padají výchovně vzdělávací systémy, kultura, jiné oblasti zdraví, komunitní pospolitost, seberealizace
drobného podnikání, rodinné vztahy,
rituály. Je, či není to přiměřené? A jak se
dlouhodobě přenastavovaná, „zabydlující se“ opatření shodují s postuláty, že
zdraví je více než nepřítomnost nemocí
(tedy i více než nepřítomnost COVID-19),
že jde o celkové prospívání tělesné, psychické, sociální i existenciálně spirituální?
A jaké je celkové (nejen tělesné) prospívání klientů pobytových služeb za uzávěry
domovů a minimalizace kontaktů i animačních programů? Byly to nesmysly,
kterých se všichni rádi zbavili, nebo jde
o oběti přinesené nenakaženému biozdraví? A jak se životní realita takto podřízených lidí (nejen) v pobytových zařízeních slučuje s Antonovského představou,
že prioritou zdravotnických (a jistě též
pečovatelských) intervencí je úsilí, aby život byl srozumitelný, řiditelný (autonomně ovlivnitelný) a smysluplný? Představa,
že košatost pospolitosti, seberealizace
a smysluplnosti by byla podrobena nenakaženému biozdraví vědecky řízené
společnosti je děsivá. Již na úrovni pobytových zařízení, kde by ustavení takové
podřízenosti bylo, jak se ukazuje, relativně snadné, je třeba se nad tím velmi kriticky zamyslet. Kde přechází zodpovědná
ochrana v kuratelu, o níž Miloš Forman
natočil „Přelet nad kukaččím hnízdem“ –
nyní jste v mé zodpovědnosti?
K etickým extrémům kovidové doby patřila snaha o interpretaci tzv. triážování,
třídění nemocných/zraněných za nedostatku vzácných zdrojů (lidských i technických kapacit). Jak snadno by se třídění
podle potřebnosti péče/léčení přesmyklo
do třídění podle toho, jak je jí kdo hoden
(na základě třeba věku nebo života v pobytovém zařízení)? Pobytová zařízení se
svou specifickou, věkově a/nebo funkčně
stigmatizovanou klientelou by se snadno
mohla stát průlomovými místy pro nastolení situační etiky (podle momentálních situací a potřeb) vůči funkčně omezeným životům. Měli bychom si toho být
dobře vědomi. Trvalým etickým úkolem
pro jednotlivá zařízení zůstává vytváření
epidemiologicky bezpečných možností
pro setkávání s blízkými lidmi za mnohaměsíčních zákazů běžných způsobů návštěv (což nesmí být zaměněno za zostření výkonu trestu zákazem setkávání).

Velké etické a právní otazníky se
posléze objevily kolem vynucování
vakcinace. Zvláště za původně oprávněných pochyb kolem bezpečnosti
rychlovyvinutých vakcín zcela nového
typu a s vědomím jejich jen omezeného
vlivu na šíření viru v populaci by měla jistě i za současné pandemie zůstat zachována svobodná vůle člověka ve vztahu
ke zdravotní péči včetně očkování, aby
se zdravotnická pomoc nezměnila v direktivní nadřazenost jako součást řízení
a regulování společnosti.
Zajímavý pohled na širší aspekty pandemie a protikovidových opatření přináší český překlad lehce čtivé knihy
významného francouzského filosofa
Lévyho „Virus, ze kterého šílíme“. Kromě jiného připomíná, že všechno dění
kolem COVID-19 by mělo být nahlíženo
v kontextu našeho civilizačního eticko
myšlenkového humanistického rámce.
Je zajímavé, jak opatření proti pandemii
udeřila do jeho základů. Do aristotelovské pospolitosti (jste si navzájem nebezpeční, omezte kontakty, izolujte ohrožené, zakažte shromažďování i setkávání),
do platonovské smysluplnosti (hledání
a naplňování smysluplnosti je podřízeno
jedinému - nenakazit se, zůstat zdráv se
stává naplňujícím smyslem života), do židovsko křesťanské morálky (pokus o triážování jako obětování starců stabilitě
systémů), do Descartova a Baconova kritického myšlení (ostrakizace pochybování, argumentování nejasnými pojmy
a čísly, predikce bez ověřených podkladů, zneužití narativu vědy jako floskule,
jako idolu divadla, či možná trhu).
Často se hovoří o jistém společenském
despektu k problematice dlouhodobé
péče včetně pobytových zařízení, jako záležitostí málo zajímavých, málo kvalifikovaných, v nichž nelze dosáhnout zvláštních úspěchů. Uvedené úvahy ukazují, že
opak je pravdou. Nejde jen o humanistické milosrdenství v pomoci nemohoucím lidem. Jde o náročnou a myšlenkově
bohatou činnost v první linii rozhodování
o pojetí lidské důstojnosti, hodnoty života, využití/zneužití soudobé medicíny
i dalších možností. Pobytová zařízení se
za kovidové pandemie stala svým způsobem experimentálními laboratořemi
možných přístupů a interpretací. Jejich
pracovníci by si toho měli být vědomi
– ve vztahu k jednotlivým klientům (uživatelům) v každodenním výkonu služby
i ve vztahu ke společenskému rámci, jeho
opatřením a náladám.
ZDENĚK KALVACH
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VAKCÍNY PŘEDSTAVUJÍ
OBROVSKOU NADĚJI...
říká v rozhovoru pro Rezidenční péči ZDENĚK HOSTOMSKÝ
Dokončení ze str. 1
zamýšlených a destruktivních důsledků.
Takováto drastická léčba může napáchat
více škody než nemoc sama. Říká se, že
tvrdý lockdown je projevem nedostatku
imaginace. Já bych dal vždy přednost
cíleným opatřením, zejména bych se zaměřil na maximální ochranu rizikové populace a apeloval bych na dobrovolnost
a zdravý rozum. Nějaký trochu idealizovaný švédský model, chcete-li. V medicíně je zlatým standardem kontrolovaná
klinická studie. Např. při loňském vývoji
vakcín byla do klinické studie rozhodující fáze 3 zapojena skupina o několika

RNDr. PhDr. ZDENĚK
HOSTOMSKÝ, CSc.
(nar. 1952) je absolventem oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě a později
dějin filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil v Ústavu
molekulární genetiky ČSAV, mj. v laboratoři prof. Václava Pačese, zaměřující se
na technologie sekvenování DNA. V roce
1987 emigroval do USA, kde se zapojil se
do programu enzymu HIV proteáz a věnoval se výzkumu struktury a funkce reverzní
transkriptázy viru HIV. Od roku 1997 vedl
multidisciplinární tým zaměřený na problematiku opravy DNA a vedl vývoj nových protivirových a protinádorových léků.
V roce 2000 se stal výkonným ředitelem
Výzkumného centra rakoviny firmy Pfizer,
v němž společnost soustředila svůj onkologický výzkum. V roce 2010 se rozhodl z firmy odejít a od roku 2012 je ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR,
jednoho z vědecky nejúspěšnějších ústavů
české Akademie věd.

desítkách tisíc dobrovolníků, kteří dostali skutečnou vakcínu a pak stejně velká
kontrolní skupina, která dostala placebo.
Po asi třech měsících se obě skupiny porovnaly, a bylo jasné, že lidé, co dostali
vakcínu, byli z 95 % před infekcí ochráněni (a těch zbylých 5 procent mělo velmi
lehký průběh nemoci)…
Takovéto kontrolované studie o účinnosti lockdownů nemáme, i když statistici a matematické modely se pokoušejí určité argumenty o jejich účinnosti
podpořit. Pro mě nejblíž něčemu jako
kontrolovaná empirická studie, je srovnání států Kalifornie a Florida. Zatímco
Kalifornie prožívá totální lockdown,
s uzavřením škol a zákazem vycházení,
Florida má školy otevřené, stejně jako
restaurace a jiné provozy, bez povinného nošení roušek. A přitom průběh epidemie je v obou státech přibližně stejný.
Florida má taky daleko nižší nezaměstnanost než Kalifornie, a hospodářsky
prosperuje.
Lůžková kapacita v našich nemocnicích je omezená a s narůstajícím
počtem hospitalizovaných pacientů
s onemocněním Covid-19 hrozí kolaps
zdravotnictví. Jste zastáncem inovativních přístupů ve zdravotnictví. Ale
co se dá dělat lépe, aby zdravotníci
současnou situaci zvládali?
O nebezpečí, že se zahltí zdravotní systém, se mluvilo od úplného počátku epidemie: Proto se zaváděla opatření, která
by „zploštila křivku“ nově nakažených.
Vytvořit dodatečné kapacity a zejména vyškolit personál se nedá zvládnout
za týden. My jsme na to ale měli celý
rok, a přesto se pro zdůvodnění současných opatření používá stejný argument.
Mně jako daleko inspirativnější připadá
cíl snížit počet předčasných úmrtí, než
se soustředit na cíl snížit počet nakažených – i když ono to samozřejmě spolu
souvisí. Já bych se zaměřil na maximální
ochranu té rizikové části populace, ideálně vakcinací a zvýšeným testováním
v jejich bezprostředním okolí. A objevuje se i několik inovativních preparátů
založených na monoklonálních protilát-

kách, se kterými by klinici mohli experimentovat.
Snahou zdravotníků je proočkovat
v co nejkratší době co největší část
české populace, ale podle všeho je
očkovacích vakcín k dispozici stále
nedostatek. Co si myslíte o možnosti
využít v této situaci ruskou vakcínu
Sputnik V, jak to již bez schválení
Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) hodlá udělat několik
evropských zemí, nejnověji Itálie
a Slovensko, které se v ověřování kvality vakcíny spolehly na své národní
lékové agentury?
Vláda správně prioritizovala vakcinaci
zdravotníků první linie a seniorů. Trochu
mě mrzí, pokud ta čísla čtu správně, že
se dosud proočkovalo pouze asi 40 %
osmdesátníků a už se přechází na další
kategorii sedmdesátníků. Čili to není nedostatkem vakcín, ale indikuje to, že přesvědčování těch nejzranitelnějších o důležitosti vakcinace nebylo dostatečně
účinné. Já očekávám, že během dalších
tří měsíců bude vakcín u nás dostatek,
od několika výrobců a v ověřené kvalitě.
Otázka, jestli mezitím přivézt Sputnik V
si zasluhuje pozornost, ale je jasné, že
tam je i politický aspekt. Já bych bez
ohledu na nepopiratelnou kvalitu prvních dat z této vakcíny trval na schválení
EMA, podobně jako v případě ostatních
vakcín. A bez takovéto certifikace není
ani zaručeno, jak spolehlivá a konsistentní bude masová výroba Sputniku V
a jaké jsou realistické výrobní kapacity
v Rusku.
Co víme o ruské vakcíně, kromě toho,
že má srovnatelnou účinnost jako
např. Pfizer?
Sputnik V je z vědeckého hlediska mistrovsky navržen. Vědci z Gamaleyova
ústavu v Moskvě jsou vědecká špička. Sputnik sestává ze dvou dávek, ale
každá je jiná – je složena z jiného typu
adenovirového vektoru, čímž se zvýší
účinnost imunitní odpovědi. O kvalitě
této vakcíny svědčí i fakt, že firma AstraZeneca, která vyvinula vakcínu na po-
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ti kombinovat obě
vakcíny.

dobném principu, ale pouze s jedním
typem adenoviru, podepsala dohodu
o spolupráci s ruskými vědci o možnos-

Pracoval jste a žil
řadu let v USA.
Vidíte nějaký
rozdíl v tom, jak
přistupují ke zdravotní prevenci lidé
u nás a například
ve Spojených státech?
Spojené státy jsou
velká kontinentální země a je tam
spousta
rozdílů
mezi státy a komunitami. Já jsem žil
mnoho let v Kalifornii, která pěstuje
kult zdraví, správného
stravování
a životního stylu.
Idealizovaný Kaliforňan jak ho známe z filmů je štíhlý,
opálený, vidíte ho
na pláži se surfboardem pod paží. V jiných, zejména jižních státech to může
být jinak (podívejte se, on je z Kentucky,

a jak je tlustý, a ještě i kouří…). A v tomto kontextu je nakonec i pochopitelné,
že lidé v Kalifornii jsou z koronavirové
epidemie tak vystrašení, že jsou ochotni
podstoupit úplný lockdown, jak už jsme
o tom mluvili.
Mnoho lidí žije stále ve strachu
z možnosti onemocnění Covidem-19
a zejména starší lidé se bojí vycházet
z domova a stýkat se se svými nejbližšími nebo s přáteli. Máte pro ně
nějaký pozitivní vzkaz?
Vakcíny jsou triumfem moderní vědy
a představují obrovskou naději pro
zkrocení této epidemie. Dejte se prosím
očkovat. A stále doufám, a je to jen otázkou času, že přijdou nové léky, které
i když třeba nebudou schopny koronavirovou infekci zcela zastavit, pomůžou
průběh nemoci výrazně zmírnit a tím
snížit riziko komplikací. Očekávám, že
nové preparáty budou kombinací antivirotik a léků modulujících imunitní systém. A i když to zatím nevypadá, že by
nás tento virus zcela opustil, naučíme se
s ním normálně žít.
Děkuji za rozhovor.
BOHDANA RYWIKOVÁ

Pečovatelské lůžko
Dali Econ
– plně elektricky
polohovatelné
pečovatelské lůžko
− spodní výška ložné
plochy 40 cm
− rošt z kovových lamel
− max. nosnost 185 kg

Akce: 19 950,- Kč s DPH
vybavení pokoje a lůžka je pouze ilustrační

SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.
Kettnerova 1940, 155 00 Praha 5
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Výsledky jednání
se zdravotními pojišťovnami

O ÚHRADÁCH V ODBORNOSTI 913
Odborná společnost Gratia futurum 913 pořádala vždy v lednu konferenci, na které
seznamovala přítomné účastníky s výsledky jednání se zdravotními pojišťovnami
o úhradách v příslušném roce. Letos se, s ohledem na epidemiologická patření proti
šíření nemoci Covid-19, tato konference nemohla uskutečnit. Jak tedy dopadla jednání o úhradách v odbornosti 913 pro rok 2021 s jednotlivými zdravotními pojišťovnami jsme se zeptali pověřeného zástupce této společnosti PETRA BOŤANSKÉHO.

Již v minulém čísle jsme psali o změnách
v úhradové vyhlášce. Jak se tyto změny
promítly do jednání se zdravotními
pojišťovnami?
Úhradová vyhláška je pro nás při jednáních se zaměstnaneckými pojišťovnami
vždy určitá minimální mez, od které se
snažíme „odpíchnout“ k lepším parametrům tak, abychom zajistili co nejmenší regulaci úhrad v odbornosti 913. To se nám
dařilo především prostřednictvím spravedlivějšího způsobu regulace formou
průměrných měsíčních bodů na jednoho
unikátního pojištěnce, o němž jsme již
v minulosti některé zdravotní pojišťovny
přesvědčili. Chtěli jsme proto tento způsob regulace zachovat i ve chvíli, kdy se
podařilo do úhradové vyhlášky prosadit
regulaci alespoň podle průměrných měsíčních úhrad. Zároveň jsme si stanovili
jako cíl prosadit částečnou kompenzaci
zvýšených nákladů za péči o pojištěnce
s diagnózou U07.1 (Covid19) ve výši 10 Kč
pro všechny poskytovatele, tedy ne jen
pro ty, kteří budou regulováni. No a třetím
cílem bylo opět navýšit minimální hodnotu bodu oproti úhradové vyhlášce.
Jak na tyto požadavky reagovaly jednotlivé pojišťovny?
Nejprve bych rád poděkoval všem zástupcům zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, že si na nás v tomto náročném období udělali čas a o jednotlivých návrzích
s námi diskutovali. U většiny z nich jsme
dospěli k dohodě nad lepšími podmínkami úhrad než při analogickém uplatnění
úhradové vyhlášky. V době uzávěrky tohoto článku se ještě nepodařilo ukončit
jednání s ČPZP, ale doufám, že i zde se
podaří dohodnout lepší podmínky. Nyní
již k jednotlivým pojišťovnám. VoZP a RBP
akceptovaly náš návrh na zachování regulačního vzorce na bázi průměrných měsíčních bodů přepočtených podle aktuálního

seznamu zdravotních výkonů při mírném
snížení koeficientu růstu. Výkony 06620,
06624, 06632 a 06641 budou těmito zdravotními pojišťovnami hrazeny mimo regulaci v plné hodnotě bodu. Tím dojde k nižší
regulaci než v případě aplikace vzorce
z úhradové vyhlášky. ZPMV ČR zůstala
u regulace podle průměrných měsíčních
úhrad tak, jak jsme se s ní dohodli již v minulých letech a ZP Škoda s OZP akceptovaly nový způsob regulace přes průměrné
měsíční úhrady.
Jak to dopadlo s kompenzací za péči
o Covid pozitivní klienty?
Tady musím především uvést, že se nejedná o plnou kompenzaci vyšších nákladů,
ale spíš o symbolickou motivaci k tomu,
aby si pobytová zařízení ponechávala
své klienty, u nichž je diagnostikováno
onemocnění Covid-19, ve své péči a nezatěžovala zdravotnický systém pacienty v relativně lehkém zdravotním stavu.
Argumentovali jsme tím, že pokud klient
onemocní Covidem, tak zařízení má vyšší
náklady bez ohledu na to, zda je nebo není
regulováno. Kompenzaci všem poskytovatelům tak budou hradit RBP, VoZP a ZPMV
ČR, přičemž u posledně jmenované to
bude maximálně 20 dní od pozitivního
PCR testu vykázaného laboratoří.
A jaká bude hodnota bodu u jednotlivých zdravotních pojišťoven?
Principiálně je hodnota bodu stanovena
ve výši 1,16 Kč a v případě splnění podmínky ošetření minimálně 25 % klientů s vyjmenovanými diagnózami se tato hodnota navyšuje na 1,18 Kč. Toto navýšení však
proběhne až v rámci finančního vypořádání roku 2021. VoZP však v rámci úhrad
nebude diagnózy sledovat a všem poskytovatelům bude platit úhrady po celý rok
rovnou v hodnotě 1,18 Kč. Obdobně ZP
Škoda, která však bude rozlišovat mezi po-

skytovateli, kteří měli v roce
2019 ošetřeno více než 30 pojištěnců (těm
bude hradit 1,16 Kč a bude sledovat diagnózy pro navýšení na 1,18 Kč v ročním
vyúčtování) a ostatními poskytovateli,
kterým bude také rovnou platit v hodnotě
1,18 Kč bez ohledu na poměr klientů s vyjmenovanými diagnózami.
Co se týká minimální hodnoty bodu, pak
s VoZP a ZPMV ČR se podařilo dohodnout
její navýšení z 0,86 Kč na hodnotu 0,96 Kč,
u RBP se pak minimální hodnota bodu
zvyšuje na 0,93 Kč.
A co OZP? O ní jste doposud moc nemluvil.
OZP připravila a rozeslala poskytovatelům
návrh úhradového dodatku ještě před
termínem společného jednání. Proti tomu
jsme se při jednání ohradili. Navíc v něm
byl nejednoznačný odkaz na úhradovou
vyhlášku a nesystémově v něm bylo zahrnuto i ustanovení o testování zaměstnanců
antigenními testy. Toto ustanovení mohlo
způsobit potencionální regulaci poskytovatelů, protože zaměstnanci mohli být zahrnuti do unikátních pojištěnců a tím by se
jejich počet mohl v roce 2021 dostat nad
30 osob. Zástupci OZP na jednání přislíbili,
že úhradový dodatek upraví jen v případě,
že se jednotliví poskytovatelé sami ozvou
a o změnu požádají. Tímto bych rád poděkoval všem poskytovatelům, kteří se s námi
připravenými námitkami proti tomuto dodatku ohradili. OZP svůj slib splnila a dodatek je tak nyní jednoznačný. Bohužel OZP
nepřistoupila na další návrh, kterým byla
již zmíněná částečná kompenzace nákladů
za péči o klienty s Covidem pro všechny
poskytovatele.
Nedá mi to, abych se závěrem nezeptala,
jak hodnotíte jednání APSS ČR s VZP
o úhradovém dodatku?
Jednání s VZP vede pouze APSS ČR. Pan
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prezident nás k jednání s VZP nezve, prý
to nechce VZP. Výstupy z těchto jednání,
návrhy a protinávrhy s námi nekonzultuje, takže se nemohu vyjádřit k tomu, jak
jednání probíhají. Mohu pouze konstatovat, že úhradový dodatek VZP je pro většinu poskytovatelů pouze přesným opi-

sem úhradové vyhlášky. Nad její rámec
naopak přináší „dohodu“, že případná
regulace nevznikla z důvodu nasmlouvání nových výkonů oproti roku 2019. Poskytovatel tak v případě podpisu tohoto
dodatku nemůže pro případné jednání
o zmírnění regulace použít tento argu-

ment. Zajímavý je tento dodatek pouze
pro poskytovatele, kteří neměli v roce
2019 nasmlouván výkon 06648, protože
VZP uhradí tyto výkony nad rámec regulace v počtu odpovídající výkonům 06645
a 06648 v roce 2019.
(red.)

Ochrana cílové skupiny,
nebo marketing?
Když v únoru letošního roku začaly probleskovat zprávy, že ministerstvo zdravotnictví má zájem upravit mimořádné
opatření o testování zaměstnanců v sociálních službách tak, že již nebude nutné testovat ty, u nichž uplyne doba 14
dnů po aplikaci druhé dávky (v případě
jednodávkové vakcíny obdobně po 14
dnech po její aplikaci), myslel jsem si, že
jsou to, jak se teď s oblibou říká, nějaká
„fake news“. Vždyť i pan ministr Blatný
musel pod tlakem odborné veřejnosti
změnit svůj mediálně prezentovaný názor, že očkovaný člověk se již nemůže
nakazit. Zatím se má totiž za prokázané,
že očkování chrání před těžkým průběhem nemoci a smrtí. To, že by očkový
člověk již nemohl nikoho nakazit, zatím
není prokázané.
Ve vedení odborné společnosti Gratia
futurum jsme se proto na konci února
dohodli, že oslovíme společníky, jaký
na to mají názor. Proběhl rychlý dotazník, jehož hlavním cílem bylo zjistit,
kolik procent společníků souhlasí, resp.
nesouhlasí, se zrušením testování naočkovaných zaměstnanců. Výsledek byl

jednoznačný – celkem 83 % společníků
se vyjádřilo, že nesouhlasí se zrušením
testování očkovaných zaměstnanců.
Společně s Charitou ČR jsme následně
písemně oslovili pana ministra Blatného,
paní ministryni Maláčovou, předsedkyni
Zdravotního výboru PSP paní Adámkovou a předsedkyni Sociálního výboru
PSP paní Pastuchovou se žádostí, aby
zachovali testování očkovaných zaměstnanců.
Bohužel se tak nestalo a osobně se domnívám, že převážil marketing nad
ochranou rizikové cílové skupiny. Doposud se dobrovolně nechalo testovat
průměrně cca 40–50 % zaměstnanců
v přímém kontaktu s klientem a tak bylo
pravděpodobně nutné zvýšit jejich motivaci k očkování. Vzhledem k tomu, že
není příjemné nechat si každých 5 dní
„šťourat“ v nose, tak je správná motivace
na světě velmi rychle.
Co se ale stane, když takový zaměstnanec onemocní (a pravděpodobně bude
bez příznaků), přijde do práce a, i při
zachování všech epidemiologických
opatření, nakazí někoho, kdo se očkovat

PROCVIČME SI MOZEK!

A K T UÁ L N Ě

nenechal? Bude-li se jednat o některou
z mutací, stačí kontakt v šatně, při výměně respirátoru či při pití na pracovišti
a neočkovaná osoba může mít zaděláno na těžký průběh onemocnění. Stojí
to ministerstvu zdravotnictví za to? Asi
ano. Bohužel. Možná je to další způsob
motivace k očkování – naočkuj se, protože tě jiný naočkovaný spoluzaměstnanec může nakazit a ty na to doplatíš.
Naštěstí nám ministerstvo zdravotnictví
poskytlo možnost testovat zaměstnance
na jejich žádost s frekvencí ne kratší než
jedenkrát za 3 dny. Je povzbudivé, že
očkovaní zaměstnanci v současné epidemiologické situaci uvažují velmi racionálně a dobrovolně testovat se chtějí.
Mají totiž jiné motivace, než předpokládalo ministerstvo zdravotnictví. Chtějí
mít například jistotu, že nenakazí jak klienty či své spoluzaměstnance, tak také
své blízké rodinné příslušníky. Selský
rozum naštěstí opět zvítězil nad iluzorním pozlátkem. A za to je potřeba těmto
zaměstnancům poděkovat.
PETR BOŤANSKÝ

(skrývačky pro vás i vaše klienty)

Dokážete v následujících větách objevit názvy stromů?
5. Už jsme pořádně ospalí, padneme do
postelí a usneme, než bys řekl švec.
6. Hraje na housle už lépe než Dalibor z Kozojed, letos by mohl natočit CD.
7. Zůstal za všech okolností svůj a sankce,
které občas obdržel, snášel bez reptání.
8. Uvnitř hradu bojovaly skupiny historického šermu o přízeň diváků.
9. Uvítací výbor o viceprezidentově návštěvě nevěděl mnoho informací, ale
snažil se je získat.

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

10. Začalo mrznout, napadl sníh a bruslaři
a lyžaři vyrazili za zimními radovánkami.
11. Podařilo se jim uskutečnit únos, ale místo polního maršála omylem unesli kuchaře.
12. Když klub znovu obhájil mistrovský titul,
propukly bouřlivé oslavy.
LUBOŠ ČEJKA
Řešení: 1 – osika, 2 – buk, 3 – smrk, 4 – bříza,
5 – lípa, 6 – jedle, 7 – jasan, 8 – dub, 9 – borovice,
10 – habr, 11 – topol, 12 – jilm

1. Závodníci okolo proběhli bosi k anglickému parku a vraceli se zhruba po patnácti minutách.
2. Náš podnik by měl zvýšit zisk poté, co
rozjede dlouho očekávanou výrobu
kropicích konví.
3. Lékařka ve své přednášce ocenila přínos
mrkve, cibule a česneku pro lidský organismus.
4. Vy jste teda dobří, zatopit se vám nechce, ale nadávat na zimu dovedete náramně.
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VE ČTYŘLÍSTKU OSTRAVA

PROOČKOVÁNO...!
Jak to v rozhovoru pro Český rozhlas před časem trefně vystihl jeden ředitel základní
školy – lidské společenství se podobá mraveništi. Co nezná, tomu nedůvěřuje, ale když
má dobrého lídra, jde za ním. Tak se to má i s očkováním proti onemocnění Covid-19. Ještě
než se u nás s vakcinací začalo, kolovalo na sociálních sítích tolik informací a dezinformací, že se v nich málokdo vyznal. Komu a čemu věřit? Nakonec sama realita je nejpřesvědčivějším argumentem PRO očkování, neboť jak jinak a čím nejlépe čelit pandemii, jakou
naše generace nepamatuje...?

K

dyž k nám do Čtyřlístku – centra
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava dorazila zpráva,
že dostaneme zásilku vakcín proti onemocnění Covid-19, byli jsme připraveni.
Už pár týdnů před touto událostí rozeslal ředitel organizace do všech zařízení
nabídku očkování, která se týkala především klientů a zaměstnanců v přímé péči.
Seznamy se začaly rychle plnit, i když ne
všichni hned napoprvé projevili zájem,
a to jak ze strany rodičů a opatrovníků
klientů, tak zaměstnanců samotných.
„Souhlasy rodičů a opatrovníků klientů
byly samozřejmě podmíněny také dopo-

ručením lékařů,“ vysvětluje ředitel organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, „ale i tak
byl zájem poměrně velký, a to jak ze strany
klientů, tak zaměstnanců.“
Jako první organizace sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji obdržel ostravský Čtyřlístek už 14. ledna vakcíny proti
onemocnění Covid-19 od americké firmy
Moderna. Za nevšední pozornosti médií
přivezli do Čtyřlístku v ranních hodinách
zdravotníci z Fakultní nemocnice Ostrava
prvních 260 vakcín a další zdravotnický
materiál. Krátce zaškolili naše zdravotní
sestry a společně pak zahájili očkování
zaměstnanců a klientů, kteří se sem sjeli
z různých částí Ostravy. Během dvou
dnů byli první
dávkou proočkováni všichni klienti a zaměstnanci,
kteří o vakcinaci
projevili
zájem.
A všichni přijímali
vakcínu s velkým
klidem a bez jakýchkoliv problémů.
Výsledek očkování byl samozřejmě povzbudivý
i pro ostatní, takže
mnozí z těch, kteří
zaváhali s očkováním v první vlně,
se mohli přihlásit
v dalším termínu,
kdy bylo k dispozici 90 dávek vakcíny
Moderna. Poslední vakcíny druhé
dávky
obdrželi
klienti a zaměstnanci
Čtyřlístku

26. února. Celkem aplikovali zdravotníci
Čtyřlístku 350 každé z obou dávek vakcíny Moderna, což se samozřejmě projevilo
i na výrazném snížení pozitivně testovaných klientů organizace.
„Někteří z klientů se nemohli nechat naočkovat kvůli onemocnění nebo právě
probíhající karanténě, ale stále jsme měli
připravené náhradníky. Někdy to představovalo organizační problém, protože každá ampulka s vakcínou Moderna obsahuje
10 dávek… Celkem jsme oběma dávkami
vakcíny naočkovali 146 klientů a 204 zaměstnanců včetně pomocného personálu
a dobrovolníků,což je celkem dobrý výsledek,“ konstatuje Svatopluk Aniol.
„Covid jsme zvládli celkem dobře, a to
nejen díky očkování,“ pochvaluje si i vedoucí sestra Čtyřlístku, Mgr. Martina
Schrötterová a dodává: „Už před očkováním bylo velkou výhodou i to, že jsme
mohli separovat nemocné s covidem
od zdravých a rizika nakažení jsme minimalizovali díky naší dobře připravené covid-zóně.“
V souladu s mimořádnými opatřeními
ministerstva zdravotnictví se ve Čtyřlístku testuje nadále třikrát týdně, v případě
potřeby i ve zbývajících dnech, až do odvolání. Podle slov ředitele organizace,
Svatopluka Aniola, se však okruh testovaných rozšířil až na 550 lidí. „Kromě klientů musíme očkovat bez rozdílu i všechny
zaměstnance včetně externího personálu,
jako jsou například strážní nebo úklidové
služby. Pojišťovny nám testy proplácejí,
ale problém je v tom, že testy musíme nakupovat průběžně, zatímco platby od pojišťoven docházejí i s několikaměsíčním
zpožděním. Testy na týden nás stojí 60 tisíc
korun, za měsíc už je to 240 tisíc korun…
Se zpožděnými zpětnými platbami pojišťoven se zvětšuje náš deficit, což znamená značný problém. K tomu je ještě třeba
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připočítat nákupy respirátorů, které však
hradíme z našich zdrojů. Potřebujeme jich

5 tisíc na měsíc, za rok za ně
utratíme kolem 700 tisíc
korun. Při dodržení všech
hygienických doporučení
to představuje významné
finanční částky, které nejsou zahrnuty do našeho
rozpočtu. Proto by bylo určitě potřebné, aby byl opět
vyhlášen dotační program,
který pokryje alespoň podstatou část nákladů. Jedná se přece o věc, kterou
uložil stát. Už tak neseme
na svých bedrech organizační a personální zabezpečení. Zdroje tak budou
muset být vynaloženy
na úkor jiných potřebných
věcí, třeba i odměňování
zaměstnanců.“
V souvislosti s testováním
uvádí PhDr. Aniol jako
značně
problematické
i to, že do současnosti se
v organizaci uskutečnilo
cca 4 tisíce antigenních testů, jež odhalily jen asi 30 pozitivních osob, tedy té-

měř ani ne jedno procento z celkového
počtu testovaných lidí. Navíc část z nich
se po PCR testu ukázala jako falešně pozitivní. Později však byl antigenní test
brán jako směrodatný při souběhu s klinickými příznaky a nebyl absolvován
PCR test. „Když vezmeme v úvahu náklady na testování, personální a organizační
problémy (u nás 3 testovací týmy, které
musí vyjíždět na 15 míst po celé Ostravě
a vážou personální kapacity), zvyšuje se
i nechuť zaměstnanců nechávat se neustále vyšetřovat. Přitom jsme měli významné
množství nakažených zaměstnanců i klientů,“ uzavírá Svatopluk Aniol.
Každopádně alespoň jedna dobrá zpráva je v tom, že většina klientů organizace i významná část zaměstnanců je
už dnes před koronavirovou nákazou
poměrně dobře chráněna očkováním.
A čas prověří, nakolik účinná a racionální byla i další opatření k ochraně zdraví
a životů klientů a zaměstnanců, která
přijímáme v situaci, jež je nová a nečekaná pro každého z nás.
Text a fota:
BOHDANA RYWIKOVÁ

H Y D E PA R K

CO MI HLAVA NEBERE
Už více než rok žijeme v podivné covidové době, plníme doporučení a příkazy,
kterým ne vždy rozumíme, občas situaci zlehčujeme a fandíme odpíračům a občas se
třeseme obavami, když nemoc udeří v naší blízkosti.
Chápu, že jsme v situaci, kterou jsme
nečekali, která zaskočila celý svět, tedy
i Česko. Některé kroky ale moje hlava nebere. Třeba první výzvu k nošení roušek,
když roušky nebyly na trhu, či požadavek
uvolnit deset procent kapacity zařízení
pro covidové klienty.
Nechápu nálepku zranitelná skupina, kterou jsou označkováni lidé vyššího věku.
Víc než rok slyšíme o ochraně nejzranitelnějších, tedy i klientů pobytových sociálních služeb a pak pobytovkami projde podzimní vlna, z které jsme se ještě
nevzpamatovali. Rozum mi nebere, že
od října byly zakázány návštěvy v pobytových službách, ale netestovali se zaměstnanci, kteří z práce chodili domů,
na nákupy a mohli tak mít i rizikové kontakty. V listopadu u nás pracovali vojáci,
studenti, dobrovolníci, ale blízké osoby
měly zákaz. Byl stanoven termín testování klientů i zaměstnanců, avšak testy jsme

dostali s týdenním zpožděním. Návštěvy
klientů byly povoleny od soboty, kdy je
snad v každém zařízení personál oslaben
víkendovým režimem. Museli jsme kontrolovat doklad o prodělané nemoci nebo
doklad o negativním testu. Vzpomene si
někdo na tanečky kolem GDPR?
Měli jsme testovat návštěvy, ale kde budeme testovat, kdo bude testovat, jak naložíme s případně pozitivními, to vše bylo
na naší kreativitě. Klienti domova mohli
opustit areál, ale měli jsme hlídat, jak
dlouho jsou venku, jestli vycházka trvala
6 hodin nebo méně, a podle toho buď
sledovat příznaky covidu, či uvalit karanténu. Klientům jsme měli poskytnout respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95,
ale ne ty ze státních hmotných rezerv.
V polovině prosince nám hlavní hygienička nařídila nosit respirátory při kontaktu
s klienty. Ty jsme ale dobrovolně nosili už
od října, kdy začala podzimní vlna.

Příprava na očkování byla zahájena doručením dokumentu s předběžnými informacemi k průběhu vakcinace. Prokousala
jsem se zkratkami 1A, DOČM, OČM, CRS,
OČT, KKOČ, a čekala na pokyn KKOČ, ale
ten pokyn, který měl přijít, nepřišel.
Do března běželo v pravidelných intervalech testování zaměstnanců přímé péče,
a to bez ohledu na to, že někteří již byli
očkováni oběma dávkami, či mají devadesátidenní ochrannou lhůtu po prodělání covid-19.
Rozum mi nebere i příkazy, které se dotýkají soukromí. Třeba zákaz nedělního
prodeje za účelem snížení mobility obyvatel, který v období zákazu pohybu
mezi okresy už nařízen nebyl.
Přesto i tato složitá doba přináší chvíle pro
zasmání. Naše vietnamská prodavačka má
zapáskovaný regál s plyšáky a nápis Kvůli
zákazu státu nesmím prodat.
MIROSLAVA BAREŠOVÁ
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JIHOČESKÝ KRAJ
MÁ NEJV YŠŠÍ PROOČKOVANOST
O dopadech pandemie na poskytovatele sociálních služeb a prioritách v sociální oblasti
jsme hovořili s náměstkyní hejtmana pro sociální oblast Lucií Kozlovou.
Jste od listopadu 2020 náměstkyní
hejtmana pro sociální oblast v Jihočeském kraji, jaké akutní či mimořádné situace jste v prvních měsících
ve své funkci řešila v souvislosti s nouzovým stavem?
Akutní a zároveň mimořádnou situaci,
kterou od svého nástupu do funkce řeším, je zvládnutí koronavirové pandemie a jejích dopadů na poskytovatele
a klienty sociálních služeb. Druhá podzimní vlna pandemie zasáhla razantně
ty pobytové sociální služby, kterým se
nákaza vyhnula v první vlně. Do této
situace přišlo nařízení o plošném testování, které nebylo připravené a neodpovídalo reálným možnostem poskytovaných služeb. Sama jsem upozorňovala
při online jednáních MPSV i MZ, že jejich
požadavky týkající se např. frekvence
testování nelze reálně naplnit z důvodu
přetíženého personálu v podlimitním
stavu. Nabízela jsem, ať se kompetentní
osoba před každým takovým rozhodnutím nejprve zeptá konkrétních poskytovatelů. Ke způsobu dodání testovacích
sad bez ohlášení a s časovým prodlením
už se ani vyjadřovat nechci.
Další anabází této těžké doby byla (ne)
připravenost očkování. Kdybychom si
s panem hejtmanem Martinem Kubou
a řediteli jihočeských nemocnic nepřipravili vlastní očkovací strategii pro jižní
Čechy, tak by dnes neměl Jihočeský kraj
nejvyšší proočkovanost. Že jsou v našem
kraji naočkovány všechny pobytové sociální služby a většina terénních sociálních služeb je také zásluhou poskytovatelů, kteří dokázali velmi rychle reagovat
na neustále se měnící situaci, doslova ze
dne na den. Namísto volna mezi vánočními svátky a novým rokem nejen, že pečovali o své klienty, ale ještě sestavovali
očkovací seznamy, aby byli „na povel“
připraveni k očkování, kdyby náhodou
dorazila vakcína. Mimochodem, v jižních
Čechách máme naočkované i všechny
domy s pečovatelskou službou.
Když se trochu stabilizovalo očkování,

tak nastaly opět zmatky a nejasnosti
ohledně testování ve smyslu pokračovat v testování nebo netestovat, pokud
testovat, tak koho, v jaké frekvenci, naočkované nebo nenaočkované, kdo to
zaplatí… atd. A v souběhu jsem řešila
nové a následně zrušené vládní nařízení
týkající se zákazu závodního stravování, které se, samozřejmě, dotýkalo i pobytových sociálních služeb. A v tomto
chaosu, díky nesrozumitelným vládním
nařízením a mimořádným opatřením, si
v sociálních službách žijeme. Vnímám, že
je situace těžká, ale i krizové situace lze
řešit s rozmyslem a systémově.

doc. Ing. LUCIE KOZLOVÁ, Ph.D.

A jaké jsou vaše priority v sociální oblasti v Jihočeském kraji do budoucna?
Priorit jsem si stanovila několik, od těch,
které se mohou zdát nerealizovatelnými,
až po ty, které lze uskutečnit systémovou změnou v rámci kraje. A jsem velmi
ráda, že jsme se ve vedení Jihočeského
kraje na těchto prioritách shodli. Všichni
víme, že nejlíp je našim seniorům doma,
ale na to je potřeba dostatek terénních
sociálních služeb, které umožní, aby co
nejvíce lidí ve vyšším věku mohlo žít
doma v blízkosti svých rodin. Proto jednou z priorit je rozvoj pečovatelské služby a terénní hospicové péče, a to nejen
kapacitní, ale také v poskytování péče
o víkendech. Pro naplnění této priority
jsem připravila krajský dotační program,
který bude rozvoj těchto služeb finančně saturovat.
Pro případy, že již rodina o svého blízkého nemůže pečovat a je potřeba dlouhodobá celodenní péče, bude nutné navýšit počty míst v domovech pro seniory
a domovech se zvláštním režimem, kterých je v Jihočeském kraji stále nedostatek. V každém okrese plánujeme výstavbu nového domova pro seniory nebo
domova se zvláštním režimem, aby se
ukončilo nedůstojné a dlouhé čekání
na umístění v nich. Pro úspěšné naplnění
této priority budeme v Jihočeském kraji
kombinovat projekty PPP, vlastní výstav-

bu těchto zařízení a podporu obcí pro
výstavbu těchto pobytových zařízení
prostřednictvím krajského investičního
fondu. Konkrétně Krajský investiční fond
Jihočeského kraje již funguje, je v něm
alokováno 200 miliónů a cílem tohoto
zcela nového krajského fondu je pomoci
obcím a městům při financování jejich
významných investičních akcí, zejména
v oblasti školství, sportu, sociální péče,
základní infrastruktury a kultury.
A protože přibývá také lidí, kteří mají
různá degenerativní onemocnění např.
roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu
nemoc nebo Alzheimerovu chorobu, tak
by si náš Jihočeský kraj určitě zasloužil
vybudovat specializované centrum pro
tyto osoby. Tato priorita patří k těm obtížněji realizovatelným a dlouhodobějším, ale jsem přesvědčena, že její naplnění je potřeba.
(red.)

náměstkyně hejtmana pro sociální oblast
v Jihočeském kraji, sociální pracovnice,
ekonomka, garantka bakalářského studijního programu Management sociálních
služeb a navazujícího magisterského
programu Management sociálních služeb
v evropském kontextu na CEVRO Institut,
vedoucí více než sta úspěšně obhájených
bakalářských a diplomových prací a osmi
disertačních prací, autorka desítek odborných publikací, dobrovolná sociální
pracovnice Bílého kruhu bezpečí, z.s., který
pomáhá obětem trestných činů
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Návštěvnický box
pomáhá a chrání

Z D O M OVA

S prodlužujícími se opatřeními v souvislosti s koronavirovou epidemií na nás více a více
doléhalo nebývalé omezení svobody klientů domova, jejich dlouhé odloučení od blízkých
osob a nemožnost setkávání. Zoufalé telefonáty, stále dokola se opakující dotazy, zda
není možné změnit režim návštěv, uspíšily naše rozhodnutí kontakt umožnit.
Oslovili jsme výrobce s požadavkem
na zhotovení návštěvnického boxu. Naším zadáním bylo, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi klientem a návštěvou,
aby bylo možné použitý materiál dezinfikovat, a také aby byl box snadno demontovatelný a nabízel možnosti dalšího využití.
Zhruba v polovině listopadu byl box hotov. Je umístěn v jídelně, kde se za normálních okolností stravují klienti i zaměstnanci, ale s nouzovým stavem jídelnu využívají pouze zaměstnanci, klienti se stravují ve svých pokojích. Jedná
se o buňku o rozměrech 2 x 2 x 2 metry.
Spodní polovina je zhotovena z omyvatelných laminovaných desek, horní polovina z matného makrolonu. Uživatelé
v boxu sedí, před sebou mají úzký stolek, od návštěvy jsou odděleni skleněnou
přepážkou s průřezem, který umožňuje
komunikaci bez potřeby audiotechniky.
Klient vchází do boxu z jídelny, návštěva
z venkovní terasy.
Před uvedením do užívání jsme požádali o stanovisko hygienika, zejména s ohledem na průřez ve skleněné přepážce.
Nejnáročnější bylo vymyslet uživatelsky přívětivou rezervaci, toho se ujal náš
schopný technik. Díky němu se zájemci
o návštěvu hlásí přes rezervační systém
umístěný na webových stránkách domo-

Rezervační systém vytvořil Igor Ščerbenko.

va. Návštěvy se uskutečňují v pracovní dny
v určenou dobu a v délce 15 minut. Může se
zdát, že je na návštěvu málo času, ale nezapomeňme, že většinu
klientů přiváží i odváží personál, který musí zvládnout denní harmonogram, a že je třeba po každé návštěvě
box vydezinfikovat.
O zahájení provozu
návštěvnického
boxu byl velký zájem ze
strany médií, v televizi proběhly krátké relace, o boxu psaly noviny. Rezervace byly
téměř okamžitě využity až do konce roku.
Pro nás bylo ale nejdůležitější hodnocení jak
klientů, tak jejich blízkých. Nesetkala jsem se
s negativním hodnocením! První návštěvy byly velmi emotivní, ale
každá návštěva vyjadřovala vděk. Pravda, asi
ve dvou případech, než
jsme vychytali mouchy rezervačního systému, se dostavily dvě návštěvy na stejný
čas, ale stačila omluva a poskytnutí jiného času.
Co nás překvapilo, bylo několik negativních hodnocení i od jiných poskytovatelů, novinářů či laické veřejnosti. Někdo
se vyjádřil, že jsou chudáci senioři jako
ve vězení, někdo postrádal fyzický kontakt.
I přes to, že jsou již možné návštěvy
na pokoji v případě doložení testu nebo
ochranné lhůty po prodělání COVID-19,
zájem o návštěvu v boxu trvá. Klienti i návštěvy často jako důvod uvádějí obavu
o toho druhého. Klientka říká, že nechce,
aby návštěva chodila na pokoj, protože

doma pečuje o dítě nebo další osobu vyššího věku, a návštěva říká totéž: já nechci
jít k mamince na pokoj, k nám chodí děti,
mám doma babičku…
Box je v provozu čtvrtý měsíc, konec epidemiologických opatření v nedohlednu,
rezervační systém se stále plní. A i když
nutnost boxu pomine, nabízí se jeho využití v případě chřipkových epidemií, ale
máme i jiné plány. Box nebyl marnou investicí. Musím ještě zmínit, že významnou finanční částkou přispěla dcera jedné z klientek jako vděk za umožnění kontaktu.
MIROSLAVA BAREŠOVÁ
ředitelka Domova důchodců Bystřany
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EVIDUJEME POKLES ONEMOCNĚNÍ
U KLIENTŮ I ZAMĚSTNANCŮ
APSS ČR podporuje očkování proti covidu-19, a proto natočila informační videa s předními českými geriatry i ředitelkami domovů pobytových zařízení
sociálních služeb, která byla zasažena pandemií covid-19. Videa jsou určena
všem zaměstnancům a klientům sociálních služeb a samozřejmě i veřejnosti.
O další informace jsme požádali prezidenta APSS ČR Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA.

Které významné osobnosti se ve vašich videích vyjádřily, a jaké bylo
jejich poselství?
Ta informační videa mají dva rozměry
nebo části. V první jsme oslovili přední
české geriatry (prof. MUDr. Hanu Matějovskou Kubešovou, CSc., z Fakultní
nemocnice Brno a přednostka Kliniky
interní, geriatrie a praktického lékařství; doc. MUDr. Ivu Holmerovou, Ph.D.,
zakládající ředitelka Gerontologického
centra v Praze, předsedkyně Alzheimer
Europe a zakladatelka České alzheimerovské společnosti a MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc., internista, geriatr
a publicista) a položili jim otázky, které
nám do Asociace k očkování přicházely
v průběhu prosince roku 2020. Mimochodem, ty otázky jsme opakovaně
posílali i na MZ ČR s žádostí o jejich
zodpovězení a zveřejnění, což se bohužel doposud nestalo. Součástí jsou pak
také výpovědi třech ředitelek, jejichž
zařízení byla hodně zasažena, a které
vypovídají nejen o tomto, ale i o průběhu vakcinace a o naději v ní.
Očkování seniorů a zaměstnanců
v sociálních službách začalo v lednu.
Máte z průběhu očkování v zařízeních pocit, že je podpora nutná?
Podle průzkumu APSS z února váhali
s očkováním spíše zaměstnanci, než
klienti…
Odmítání očkování v sociálních službách klesá. Jednak je to tím, že se postupně objevovaly nové informace
a přicházely odpovědi na nějaké dotazy
či pochybnosti, a také tím, že váhající

zaměstnanci viděli, že u svých kolegů
očkování nezpůsobilo žádné poškození
zdraví či úmrtí. V případě klientů je míra
proočkovanosti velmi vysoká, u zaměstnanců je to však okolo 50 %, stále
se to však postupně navyšuje.
S jakými problémy se poskytovatelé
museli v průběhu očkování potýkat?
Každý kraj k tomu přistoupil jinak. Byly
kraje, kde měli klienti i zaměstnanci
do konce ledna již druhou očkovací
dávku, a kraje, kde byla zařízení, jež
ještě ani začátkem března v některých
pobytových sociálních službách s očkováním nezačala.
Co si myslíte o diskuzi, která probíhá
v médiích i na sítích, o tom, která
vakcína z těch dosud dostupných, je
nejvhodnější pro seniory?
K objektivnímu hodnocení máme stále
málo dat. Ty pochybnosti pramení zatím pouze z toho, jaký podíl seniorů byl
či nebyl zahrnut do jednotlivých fází
testování vakcín. Např. skutečnost, že
některé vakcíny nejsou doporučované
pro děti, neznamená, že by neúčinkovaly, nýbrž že děti nebyly zahrnuty do výzkumného/testovacího vzorku.
Čísla, která máme od konce ledna, však
hovoří jasně. Ačkoliv koncem ledna, v únoru i začátkem března čísla nemocných
osob na SARS-CoV-2 kontinuálně rostla,
v sociálních službách evidujeme stálý pokles jak u klientů, tak u zaměstnanců.
Většina pobytových zařízení je proočkována, i když ne stoprocentně. Je

podle vás potřebné nadále testovat
alespoň zaměstnance v pobytových
zařízeních sociálních služeb? I očkovaní mohou přenášet covid-19.
Známe již případy v sociálních službách,
kdy byli klienti či zaměstnanci po druhé
očkovací dávce pozitivní, avšak všichni
bez příznaků či s velmi malými příznaky. I očkovaná osoba může být přenašečem (i k tomuto však máme velmi málo
dat, zkušenosti z Izraele např. hovoří
spíše o opaku), avšak pravděpodobnost
přenosu je významně nižší. APSS ČR
žádala opakovaně po MZ ČR, aby očkovaní klienti a zaměstnanci nemuseli
již být testováni (pouze např. preventivně v případě příznaků), a jsem rád,
že po cca 3týdenní diskuzi nám MZ ČR
vyhovělo.
Budou se moci očkovaní zaměstnanci na vlastní žádost testovat, a bude
to hrazeno zdravotními pojišťovnami?
Ano, máme od Ministerstva zdravotnictví ČR potvrzeno, že propláceny mají
být i testy očkovaných osob, byť doporučují, aby k testování vedly objektivní
důvody (např. příznaky). Podmínkou
je však souhlas, resp. požadavek dané
osoby, že chce test provést.
Děkujeme za rozhovor.
LENKA KAPLANOVÁ
Videa jsou ke zhlédnutí zde: https://www.
youtube.com/watch?v=zzfa2POJS20&list
=PL7gZzmrG4junesGxdBvSGAO4quR6I3Emx.

FEJETON
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„D

ej si pozor na to, co si přeješ.
Mohlo by se Ti to vyplnit.“
Tuto moudrost jsem si dodatečně uvědomil, když jsem si vzpomněl, jak
jsem přál svým bližním do tehdy nového
roku 2020. Silvestrovská přání pro ten rok
jsem totiž kořenil cimrmanovským žertováním, že v kulatém letopočtu by se mělo
odehrát co nejvíce významných
událostí, aby se posléze jako
dějepisné učivo dobře školákům zapamatovaly. Tehdy jsem
samozřejmě netušil, že velevýznamná událost je za dveřmi
a brzy razantně vstoupí v podobě pandemie do našich životů.
V současnosti probíhá očkování. Snad nám časem umožní
alespoň částečný návrat k životnímu stylu, na jaký jsme byli
zvyklí před koronavirovou katastrofou. Jak
už to v takových případech bývá, vyrojilo se
kolem vakcín mnoho roztodivných konspiračních teorií. Jedna z nich údajně praví, že
nám aplikace vakcíny změní DNA. Nevím,
jako laik bych ale spíše řekl, že by mohla pomoci k odrazu ode DNA. Mnozí naši spoluobčané během loňského roku na dno padli
a nutně se od něj potřebují odrazit výše.
Letošní letopočet má poslední dvojčíslí jed-

nadvacet. Karbaníci, kteří holdují hře zvané
očko, vědí, že tady je součet jednadvacet vítězný. Kéž by také rok 2021 znamenal výhru
nad nepatrným nepřítelem s obří silou. Věřím, že naším společným vítězným očkem
bude právě očkování. Že svede s covidem
opravdový drsný souboj a ne jen nějaké ledabylé kočkování.

Zpřísnění z roušek na respirátory ovšem
samo o sobě nepomůže, pokud ho nebude
doprovázet disciplinovanost. Je totiž úplně
jedno, jestli občané budou nosit pod bradou místo na nose a ústech roušku nebo
respirátor.
Ještě že už tu alespoň máme jaro. Když je
jaro, všechno, všechno kvete. Český literární klasik Jan Karafiát o tom věděl
své a v Broučcích nám to připomněl.
„Všechno kvete, a my alergici se
můžeme potrhat“, dodávám já.
Nikoliv smíchy, ale kýcháním.
Hepčí, hepčí, hepčí, rýma nosem
křepčí! Olše, bříza, líska – pěkně
s námi tříská! V očích se místo
jisker objevují slzy, ale dojetím to
není. Výrobci a prodejci kapesníků si dozajista spokojeně mnou
horní končetiny v předtuše tučných zisků.
Já se ale přesto na jaro těším. Čím jsem starší, tím se má radost z jara zvětšuje. Přece jen
je to roční období, které symbolizuje zrození, oslavuje nový život. Ať tedy vzkvétají
životy nové, i ty už méně či více opotřebované! Ať je nám na světě zase dobře! Tato
přání si snad můžeme dovolit bez rizika.

Pozor
n a to, c o
s i p ře ješ...
Vláda zpřísňuje protiepidemická opatření.
Tam, kde dříve stačila na obličeji podomácku vyrobená rouška, musí se nyní nosit respirátor. Vycházení z domova bylo také více
omezeno. Dobrou zprávou je, že omezené
vycházení se netýká slunce. Alespoň zatím.
Situace je to nepříjemná, ale zmíněná opatření jsou asi nutná. Počet nakažených a zemřelých důrazně varuje. Česko je vnímáno
jako velmi riziková destinace.

LUBOŠ ČEJKA

Vážení členové Asociace,
milí kolegové,
abychom Vám i nadále poskytovali
rychlý, resp. ještě rychlejší informační
servis, vyvinuli jsme pro Vás speciální
mobilní aplikaci SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
Díky této aplikaci od nás budete
dostávat aktuální a důležité
informace do 60 sekund od
okamžiku, kdy je vložíme do systému.
Zároveň budete mít v jedné aplikaci
přehled o všech našich pořádaných
konferencích, akcích, vydávaných
aktuálních číslech časopisů
či plánovaných vzdělávacích
aktivitách.

SPECIÁLNÍ
mobilní aplikace

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Počet přístupů se řídí typem členství. Další přístupy nad rámec členství lze dokoupit za cenu 99 Kč/měsíc.
Přístup do aplikace mají v tuto chvíli zřízen pouze statutární zástupci. O rozšíření počtu přístupů může požádat
výhradně statutární zástupce, pokud zašle požadavek na e-mail: tajemnice@apsscr.cz.
NÁVOD NA STAŽENÍ A NA ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ:
 Aplikaci si můžete stáhnout
dvojím způsobem:
1. v App Store (iPhone) nebo
v Obchod Google Play (Android).
Do vyhledávače zadejte
„Sociální služby“;
2. prostřednictvím níže uvedeného
QR kódu.
QR kód naskenujte do svého telefonu.
Otevře se Vám odkaz pro stažení
aplikace pro iPhone i Android.

• V případě instalace na iPhone ihned
po stažení POVOLTE notifikace
(jinak se Vám aktuální zprávy
zobrazovat nebudou).
• Po stisknutí tlačítka/ikony
AKTUÁLNÍ INFORMACE budete
vyzváni k zadání Vašeho e-mailu.
Po zadání Vašeho e-mailu klikněte
na tlačítko „Ověřit“. Následně Vám
na e-mail obratem přijde čtyřmístný
PIN, který zadáte do aplikace, a díky

tomu se Vám zpřístupní všechny
její funkce. Tuto autorizaci je nutné
provést pouze jednou, na začátku.
Do systému jsou zadány e-maily,
které jsme od Vás obdrželi jako
kontaktní.
• V případě technických problémů
a dalších dotazů se obracejte na
tajemnici APSS ČR Ing. Gabrielu
Chvalovou na e-mailu:
tajemnice@apsscr.cz.
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Reakce na článek v čísle 4/2020

LUXOVÁNÍ ÚČTŮ KLIENTŮ
v kontextu využívání plné moci

Zastoupení na základě institutu plné moci je jedním z možného druhu právního zastoupení
(smluvního), které je upraveno v ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, kdy jedna strana zastupuje druhou v ujednaném rozsahu jako
zmocněnec. Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel demonstruje, že dává možnost jinému (zmocněnci), aby za něj právně jednal. Plná moc proto, aby byla platná, nepotřebuje
vždy úřední ověření, pouze vyžaduje-li to zákon. Pro aplikaci v sociálních službách zákon nehovoří o nutnosti úředního ověření, z čehož vyplývá, že úřední ověření nutné není. Dále je plně na vůli
zmocnitele na jakou dobu plnou moc udělí, zda to je jen na provedení určitého úkonu, dobu určitou nebo neurčitou apod. Zmocnitel není omezen v počtu udělených plných mocí.
Dle příslušné judikatury, má-li být rozsah
zmocněncova oprávnění jednat za zmocnitele nějakým způsobem omezen, musí
být toto omezení výslovně vyjádřeno
v plné moci. Jestliže plná moc žádná
omezení nevykazuje, jde o plnou moc
neomezenou. V každém případě musí
být z plné moci zřejmý rozsah oprávnění
zmocněnce, (viz např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 3382/2007, ze
dne 11. 11. 2008 apod.).
Povinnost k průkazu pravosti a správnos-

ti plné moci má zmocněnec, případně
zmocnitel, není tedy záležitostí osoby,
vůči níž zmocněnec jedná (v tomto případě poskytovatel sociální služby), aby
pravost a správnost plné moci aktivně zjišťovala, jak plyne například z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo
1299/2019, ze dne 21. 5. 2019. V případě,
že poskytovatel sociální služby plnou
moc neuzná, tak se může zmocněnec
(rodina, příbuzní…) obrátit na příslušný soud s tzv. určovací žalobou. Dále je

ETICKÁ PACHUŤ

následně možné domáhat se eventuální
náhrady škody, která vznikla v důsledku
neakceptace plné moci.
Plná moc bude platná, byla-li sepsána
v době, kdy jí klient rozuměl a zvládl se
rozhodovat. Takováto rozhodnutí bývají platná až do odvolání (pokud by toho
klient byl schopen, nebo do doby určení opatrovníka). Pozdější zdravotní stav
(za dobu trvání pobytu v zařízení sociálních služeb) není pro tuto změnu určující.
K tomuto zastoupení dochází právě často

NĚKOLIK ÚVAH
O LUXOVÁNÍ

Pracoval jsem ve vedoucích funkcích téměř 20 let, ale doba byla úplně jiná a lidé taktéž byli trochu
jiní, ba i společensko-geopolitická situace byla jiná. Ale jedním z největších „traumat“, které nosím v sobě, byl 15. den každého měsíce, kdy se bral důchod.

A to nejen z pohledu ředitele domova.
Nechci se rozepisovat o „supech“, kteří
se ani nezastavili u svých příbuzných, ale
navštívili pouze sociální pracovnici a vyzvedli peníze. Pro mě byl těžkým šokem
fakt, když jsem náhodně na chodbě zaslechl kousek dialogu klientek, když jedna s nefalšovanou radostí vyřkla: „Zítra
bude kapesné a přijdou mě navštívit obě
vnučky, ale musím je odměnit spravedlivě.“ A to se jednalo o relativně malé částky, bylo to zcela dobrovolné a vědomé
rozhodnutí relativně zdravé uživatelky.
A jak jsem již v úvodu napsal – byla úplně
jiná doba.
V době, kdy se zaváděly standardy a měnily i zákony, konalo se „luxování“ účtů
nesvéprávných klientů, a to při změně
opatrovníků ze sociálních ústavů (kvůli
možnému „střetu zájmů“) na často velmi
vzdálené příbuzné. Soudy tehdy vůbec
nebraly na vědomí, že tito vzdálení pří-

buzní na rozdíl od těch „hrozných“ ústavů
po dlouhé roky nejevili zájem o péči, ale
jen o někdy docela vysoké majetkové podíly (nemovitosti, chatky, pozemky).
Nicméně princip byl tentýž. Avšak etický
problém tady byl a bylo třeba se s ním
popasovat.
Jak to, že my, poskytovatelé, se staráme
o prarodiče, rodiče (a často i děti) a příbuzní „nám“ odčerpávají finance? Jakým
právem příbuzný, který ani jednou nenavštívil svou matku, na mne, jako statutárního zástupce organizace, podal trestní
oznámení, že jsem „okradl“ jeho matku
o desítky tisíc korun, a to tím, že jsem zadržoval její důchod, který „patřil“ jemu,
a to po dobu 9 let, tj. po dobu pobytu
v domově pro seniory?
Problém nespočíval v neznalosti právních
předpisů, ale v etickém přístupu. V tom,
že jsme neuměli pojmenovat, co a kdo
je pro koho potřebnější, a která strana

má pravdu. Poskytovatel nebo příbuzný.
Ano, někdo může říct, že v případě sporu
by měl rozhodnout soud. Jenže soudci
často nemají hluboké znalosti právních
předpisů v sociální oblasti, a navíc jejich
etické posouzení bývá subjektivní. A to se
ani nezmíním o dlouhodobém průběhu
soudního procesu.
Na jedné straně jsme dnes bohatší o zkušenosti, opíráme se o několikrát inovované standardy, a samozřejmě také právní
povědomí je na daleko vyšší úrovni,
nicméně etický problém zůstává i nadále.
A přes velkou úctu k právníkům a soudcům, ne každý vnímá potřebu mezilidských vztahů, včetně ekonomického zajištění stejně, a někdo rozhodnout musí.
Jenže „etická pachuť“ z jednotlivých případů, i když jsou právně vyřešeny (snad),
zůstává…
Mgr. TADEUSZ HŁAWICZKA
člen etické komise APSS ČR
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z toho důvodu, že zmocnitel v očekávání
zhoršení svých „zdravotních problémů“
apod., zmocňuje zvoleného zmocněnce.
Použitím plné moci v sociálních službách
se zabýval také veřejný ochránce práv –
možnost činit vlastní úkony není udělením plné moci žádným způsobem dotčena, byť by mělo jít o úkony totožné s těmi,
k nimž byl zmocněnec zmocněn. Poskytovatel sociální služby tak může jednat
přímo se svým klientem a řídit se jeho
pokyny, bez ohledu na udělenou plnou
moc.1 Ovšem za předpokladu, že je klient
schopen správně porozumět předmětnému právnímu úkonu a jeho důsledkům.
Pokud poskytovatel sociální služby dojde
k závěru, že to klient splňuje, tak doporučuji vše písemně dokumentovat, (v některých případech s ohledem na předběžnou opatrnost, včetně přítomnosti
svědků u prováděného úkonu).
Existence plné moci neznamená, že klient sociální služby nemůže sám jednat.
Jinými slovy – plná moc nezbavuje klienta samostatného rozhodování, tedy
vůle osoby (zmocnitele) je „důležitější“
(a může být pro daný právní úkon odlišná, než je stanoveno v plné moci), než
jednání osoby (zmocněnce) dle udělené
plné moci.
Podle ust. § 446 občanského zákoníku:
„Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění
a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to
osobě, se kterou zmocněnec právně jednal,
1
2

bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li to, platí, že
překročení schválil.“
Pro úplnost uvádím, že možné způsoby
zániku plné moci jsou taxativně vymezeny v ust. § 448 občanského zákoníku.
Dále je potřeba se na řešenou problematiku podívat optikou standardů kvality sociálních služeb (SQSS). Vyhláška
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
Příloha č. 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb, SQSS č. 8 kritérium c), citace: „Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním
prostředím, a v případě konfliktu osoby
v těchto vztazích poskytovatel zachovává
neutrální postoj.“
Výkladové materiály k implementaci
SQSS do praxe jasně deklarují příklady
špatné praxe poskytovatelů, viz např.
„Pracovníci nevyváženě straní uživateli při
řešení jeho konfliktů s osobami z blízkého
okolí či jsou jednostranně loajální k jeho
postojům, aniž by porozuměli zájmům
a potřebám jeho příbuzných a blízkých.“2
apod. Obsahové vymezení standardu
č. 8 se tak vztahuje i na finanční záležitosti klientů. K tomu je nutné dodat, poskytovatelé ve většině případů nedisponují
přesnými a úplnými informaci o složitých
rodinných (mezilidských) či příbuzenských vztazích v rodině klienta. Náležitá

identifikace pohnutek (příčin) často komplikovaného jednání a chování širšího sociálního okolí klienta v realitě klientů tak
není mnohdy dostatečně realizovatelná,
tudíž poskytovatel sociálních služeb nemůže být „soudcem“.
ZÁVĚR
„Luxování účtů“ klientů pobytových sociálních služeb ze strany rodin a dalších příbuzných bohužel není vůbec ojedinělým
jevem.
Sám jsem v prosinci 2020 řešil případ
v domově pro seniory, kdy vnuk t. č.
ve výkonu trestu odnětí svobody v podstatě vydíral svoji babičku s tím, že pokud
mu nepošle peníze, tak ho nepustí z vězení předčasně na podmínku. Rodinní
příslušníci jsou mnohdy velmi flexibilní
a kreativní, co se týká zdůvodnění požadavku na získání peněz klientů pobytových sociálních služeb.
Klienty je třeba přiměřeně chránit z pohledu poskytovatele, nicméně se obávám, že poskytovatelé sociálních služeb
v tomto případě většinou tahají za ten
kratší konec provazu.
Vzhledem ke shora uvedenému je přínosné, že k této problematice vznikla diskuse, která využívá platformy odborného
časopisu Rezidenční péče.
PhDr. MILOŠ SLÁDEK, Ph.D., MSc.

HAUKVITZOVÁ, K. Omezuje udělení plné moci zmocnitele na jeho právech? In Sociální služby I – Užitečné informace pro manažery. Tábor: APSSČR,
2016, s. 113-115. ISBN 978-80-906320-4-2.
Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe – Průvodce poskytovatele, 1. vyd. Praha: MPSV, 2002. 112 s. ISBN 80-86552-45-4.

TŘI PŘÍBĚHY
O PENĚZÍCH A LIDECH
„Peníze nesmrdí.“ Cituji výrok římského císaře, kterým se ohradil proti výtkám, že zpoplatnil
veřejné záchodky. V našem prostředí se stále častěji setkáváme s tím, že mnoha lidem peníze jakkoliv získané nesmrdí vůbec, ani v rozporu s obecně vnímanou morálkou.
Co můžeme udělat my v sociálních službách, abychom ochránili klienty a jejich
zájmy? Není toho mnoho, můžeme především poskytnout podporu jejich rozhodnutím. Dokonce i tehdy, ať jsou jakákoliv. Protože vůle klienta je důležitější
než náš tradiční názor. Je to jeho život,
jeho vnitřní svět, jeho důvody a vazby.
Příběh první: Klientka bez rodiny, příbuzných, potomků, 75 let. Do domo-

va přišla s psychiatrickou diagnózou,
když ji samota proměnila z příjemné
všem pomáhající paní v ženu na pokraji sebevraždy, s pocity pronásledování.
V domově žila skromně, peníze ukládala, sama se rozhodla pomáhat s úklidem. Byl to další smysl jejího života, mít
„svoji práci“ v pořádku. Neměla přátele,
na programech spíše naslouchala a přihlížela, pouze časem přibrala do party

podobně založenou paní, když nám fyzicky zeslábla.
Jednou se v domově objevila návštěva
z domu, kde dříve bydlela. Byli to sousedé, kteří jí předtím pomohli prodat byt
(získali ho prý levně pro své děti). Nyní ji
chtěli pozvat na rodinnou oslavu jejího
svátku.
Dokončení na str. 18

N Á Z O RY, D I S K U Z E

Strana 20

TŘI PŘÍBĚHY
O PENĚZÍCH A LIDECH
Dokončení ze str. 17
Paní si vzala větší hotovost, pracovnice
pomohly vybrat oblečení a upravit, sousedé přijeli a zase ji v pořádku dovezli.
Moc jsme jí výlet přáli. Opakoval se, a to
už i chtěla vybrat z vkladní knížky. Svěřila se, že ty oslavy vždy platí ona. V týmu
vypuklo zděšení. Když jsme to však probírali, řekla, že chápe, že ji využívají. Ale
na co ty peníze má? K čemu? Takhle si
aspoň popovídají o známých, o tom, co
bylo. „Já bych se sama nikam nedostala,“ řekla – a měla pravdu. Tahle posezení s odvezením byla velkou výjimkou,
dokonce byli i v lepší restauraci! To snad
v životě neměla… A že chtěli i něco
půjčit? Nemají to lehké, přece. Prý jim
o vkladní knížce nic neříká.
Paní byla svéprávná, měla ze svého hlediska hlubokou pravdu. Pro ni bylo vysoké číslo úložky na knížce bez významu.
Čas problém vyřešil za nás. Sousedé se
netajili ani úspěchem „oslav“, ale ani tím,
jak si musí „odsloužit“ onen společný čas
posloucháním bláznivé baby. A protože
nežili ve vzduchoprázdnu, společenský
tlak okolí přece jenom trochu zafungoval. Zájem sousedů zanikl. Zůstaly však
ony otázky, jaké se tu a tam opakují znovu a znovu: Jaká je vlastně cena za radost opuštěného člověka? Jaké jsou její
hranice? Nakolik smíme připustit, aby se
dotyčnému vystavoval účet za zpestření
dnů, po kterých sám touží?
Příběh druhý: Devadesátilá paní se celý
život těžce dřela, z nízkého důchodu si
šetřila na pohřeb, jen aby nikoho neobtěžovala svým pohřbem a nezanechala

Ani malí kosi to nemají lehké.

po sobě dluh, až odejde. Měla trochu rozhádanou rodinu – dcera jí nejdřív slíbila
péči a potom ji vystrnadila do domova,
ovládla její dům. Paní dokonce sepsala
závěť, že tato dcera již nesmí nic dostat.
Jen pravnučka z velmi daleka jí psala.
Začala se ozývat i jedna z vnuček, po několika pozdravech i telefonátech žádala
babičku o půjčky. Rodina nějak z těch hovorů vyrozuměla, že babička peníze má.
A koho zajímá, že na pohřeb? Přijela návštěva, u babičky jen na chvíli, zato hned
za sociální pracovnicí. A kolik těch peněz
na knížce prý je. Babička mi už předtím
sdělila, že si nepřeje, aby něco přesně
věděli. Jen tolik, že nemusejí mít starost,
protože na pohřeb je našetřeno. Nic víc
jsem jim tedy neřekla a bylo chvílemi těžké stát proti čtyřem naléhajícím a rozhořčeným lidem, na co mají údajně právo…
Pak ale klintku postihla CMP. Dcera prohlásila, že se bude starat doma, klientku
z LDN přemístila, ale do jiné LDN, převzala knížku s úsporami a časem prý i závěť,
předanou kolegyni v onom ústavu, neboť
„dcera přece spravuje vše“.
Klientům jsme vždy doporučovali převod důchodu na společný účet. Pomohlo to hodně v případě exekucí, protože
úhrada pobytu měla přednost. S exekutory jsme později jednali jednotlivě, společně s klienty nastavili splátkový kalendář a podobně. Klienti byli spokojení, že
své závazky plní a od ostatních věděli, že
se tu již břemena zbavilo víc osob.
Příběh třetí: Začal omezením svéprávnosti, převodem důchodu na soukromý
účet a požadavkem vracení všech přebytků na účet opatrovníka. Přivedl si

Ilustrační foto

i advokátku a kritizoval, že chci jednat
ve prospěch klientky o „kapesném“. Jednalo se o devadesátiletou paní po CMP,
během pobytu u nás již běžně orientovanou a ožívající po mnoha stránkách.
Chápala nadsázku i ironii a ráda se smála
vtipům, jen ten celkový pohyb se vracel
pomalu. Opatrovník, její syn, s sebou
vozil fascikl, žádal podrobná vyúčtování
a rozumoval nad položkami typu toaletní papír a další.
V tomto případě i další kolegyně začaly mít podezření na projevy demence
u opatrovníka, který údajně byl kdysi
kýmsi významným a zná politiky a všem
nám ukáže. Jenže zbytek rodiny byl zvyklý ho poslouchat a nevzpírat se. Zajistil
překlad své matky do soukromého zařízení nevalné úrovně, kam plačící matku
nechal odvézt. Za dva týdny zemřela.
Opět tady zůstaly otázky. Kromě opatrovníka byli všichni velice spokojení
s pokroky staré dámy, i s financemi,
třebaže sdělovali, že se s opatrovníkem
radši nikdo nehádá. Co by udělala lhostejnost ze strany našeho zařízení, nižší
kvalita celkové péče, slabší hájení zájmů
klientky? Bohužel by pravděpodobně
skončila v onom zařízení tak jako tak.
Jakou roli tu hrálo její probouzení a návraty, netrpěla potom tím víc? Věděla,
že vše nařídil a určuje syn, netroufla si
zvednout hlas. Bylo to přece pro její
dobro, že. Ona nemůže rozumět tomu,
co je správné! Dodnes mi zní v uších její
pláč a otázka: „Co jsem provedla, proč
musím pryč?“ A vidím rozpačitou tvář
dcery s pláčem na krajíčku. Byli jsme
bezmocní. Nebo ne?
Kolem peněz a jejich čerpání, zneužívání a podobně bude mnoho otazníků
i do budoucna. Za sebe se domnívám,
že klient by měl o svých financích rozhodovat poučeně, měl by být znovu vtažen do ztracených nebo pozastavených
kompetencí. Peníze vidět, přepočítat,
přebírat, rozhodovat. Důchodovou listinu alespoň klikyhákem podepisovala
většina klientů a prožívala spokojený
a důležitý okamžik. Vracelo jim to důstojnost, neboť celý život se o peníze
starat museli. Byla to pro ně reálná čísla,
zdroje klidu i radosti.
HANA MUDROVÁ
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SVĚTLO
NA KONCI TUNELU...
Každé ráno při vjezdu do našeho domova otevírám vrata, na nichž vyniká
veliká cedule informující všechny příchozí o skutečnosti, že domov je
od 10. října 2020 uzavřen. Když poté projedu vraty do areálu domova
a vrata za sebou zavírám, je mi z toho všeho smutno.
V březnu roku 2020 jsme byli nuceni uzavřít náš domov návštěvám a věřili jsme, že
během pár měsíců se náš život a život našich klientů vrátí do starých zajetých kolejí a my budeme žít stejně jako před tím.
V polovině měsíce června 2020, kdy došlo
k částečnému rozvolnění opatření, jsme
se předčasně radovali, že je konec uzavření domova, a že naše klienty budou moci
opět navštěvovat jejich rodiny a blízcí.
V tuto roční dobu bylo hezké počasí,
proto se návštěvníci mohli se svými
blízkými setkávat venku na terase, za dodržení hygienických
opatření. Zřídili jsme rezervační
systém, do kterého se návštěvy
přihlašovaly, a termíny se návštěvám určovaly tak, abychom
mohli vyhovět všem zájemcům, ale zároveň také ochránili
naše klienty.
Klientům se viditelně zlepšila
nálada, i po psychické stránce
se jim značně ulevilo. Rodiny
klientů byly samozřejmě také
nadšené, vždyť neviděli své
blízké několik měsíců.
Bohužel přišel 10. červenec
2020 a náš domov se znenadání ze dne
na den opět uzavřel. V tento den totiž
vešlo v platnost Mimořádné opatření č.
1, vydané Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje pro území obcí
s rozšířenou působností Kutná Hora
a Čáslav, do jejichž území náš domov
spadá, a v němž byl stanoven zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb.
Bylo to velice nepříjemné, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že tento zákaz návštěv přišel skutečně bez varování a ze
dne na den, ale ještě stále jsme si udržovali všichni optimismus. Je to na pár
týdnů, říkali jsme si všichni, avšak nebylo
tomu tak.
Rodiny klientů volaly, zda jsme také uzavřeni a když jim bylo odpovězeno, že ano,
jejich frustrace byla i na tu dálku po telefonu zcela zjevná. Bohužel u klientů trpících

demencí žádná technická vymoženost
v podobě telefonu, tabletu, skypu nemůže
nahradit osobní kontakt, pohlazení.
Pouze jediná klientka, která byla v terminálním stadiu, měla návštěvy povolené.
Ovšem i toto byl dost velký problém,
jelikož ostatní klienti si této skutečnosti
všimli, a bylo prakticky nemožné jim vysvětlit, proč zrovna ona paní může mít
návštěvu a ostatní ne.
Opakovalo se jaro. Někteří klienti argumentovali tím, že do rána mohou zemřít

také. Měli pravdu, ale co s tím naděláme?
Co sdělit klientovi, který vidí, že někdo
něco může a někdo ne? Snažili jsme se
všem vysvětlit, proč to takhle je, že se je
vlastně snažíme všechny ochránit. Velikou oporou nám byly rodiny klientů,
které nám pomáhaly, jak jenom to bylo
možné.
Koncem července jsme se světu otevřeli. Bylo humorné, že o zrušení opatření
jsem se dozvěděla od dcery klientky,
která si rezervovala termín na sobotní
návštěvu. Informace čerpala z ČT24. Byla
hodně udivená, když jsem jí vysvětlila,
že dokud nebudu mít oficiální informace
z příslušné hygienické stanice, nemohu
jí nic slíbit.
Nastavili jsme pravidla, kdy návštěvy v domově mohly probíhat venku a na dvou
místech v budově, samozřejmě za dodr-

žení striktně nastavených hygienických
opatření. Snažili jsme se minimalizovat
možnost návštěv na pokoji, které byly
povoleny pouze u klientů v terminálním
stádiu nemoci. I když byla opatření úplně
zrušená, nechali jsme si rezervaci termínů
pro návštěvy. Při kapacitě našeho domova, která je 21 klientů, jsme byli schopni
uspokojit nároky a potřeby všech, jak klientů, tak jejich rodinných příslušníků.
Naše radost trvala přesně 10 týdnů. Pro
naše klienty jsou na jednu stranu opatření nepochopitelná. Jedna
klientka komunikovala s rodinou přes otevřené okno, které
je do ulice, kam se dcera připlížila po ulici jako špión, aby
ji nikdo z personálu neviděl. Až
k takové absurditě jsme v listopadu došli. Na druhou stranu
jsou někteří klienti vyděšení
tím, co se okolo nás děje.
Neustále se potýkáme s nepochopením ze strany dcery jedné klientky. Vysvětlujeme, proč
nemůže na pokoj k mamince,
proč může přijít pouze 1 dospělý s testem a nemohou s sebou přivézt malé děti, proč musí dcera
odejít po hodině a nemůže se svou maminkou být déle.
Zachováváme dvě návštěvní místa pro
setkávání klientů s rodinou. Jedno se nachází v horní části budovy ve vestibulu
a druhé v dolní chodbě. Obě tato místa
mají vlastní vstup, není nutné procházet
budovou, je možné je odvětrat a jsou
po každé návštěvě pečlivě vydezinfikována. Mimo terminálně nemocných
a umírajících klientů platí zákaz návštěv
na pokojích klientů. Samozřejmostí je rezervace termínů pro návštěvy, negativní
test a použití ochranných prostředků –
respirátorů. A hledáme světlo na konci
tunelu…
LENKA HASNEDLOVÁ
Dvůr Karlov, Horky u Čáslavi
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POMÁHAJÍ
O tom, že eurofondy pomáhají v mnoha oblastech od dob vstupu České
republiky do Evropské unie, nemůže být pochyb. Díky nim naše města
zkrásněla, zlepšila se infrastruktura a v mnoha ohledech fondy pomáhají
i v oblasti sociálních služeb. Právě na toto téma jsme požádali o rozhovor
paní Mgr. Ing. MAGDALENU ŽÁKOVOU, koordinátorku komunikačních
aktivit o ESI fondech v Eurocentru Ostrava, Odboru publicity a evaluací
fondů EU a Oddělení Eurocenter a Eurofonu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky.

Co všechno obnáší vaše práce?
Eurocentra tvoří síť informačních kanceláří o evropských záležitostech zřizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a Úřadem vlády. Naše kanceláře naleznete v každém krajském městě a můžete se
na nás obracet s jakýmikoliv dotazy souvisejícími s Evropskou unií a evropskými
fondy. Všechny služby, které poskytujeme, jsou zdarma. Nabízíme například
odborné semináře, tematické přednášky
pro základní a střední školy, realizujeme
soutěže pro středoškoláky, veřejnost nás
může kontaktovat ohledně primárních
konzultací projektových záměrů. Projekty nezpracováváme, nicméně sloužíme jako „informační rozcestník“. Další
naší důležitou aktivitou je prezentování

přínosů evropských fondů pro Českou
republiku směrem k široké veřejnosti.
Za tímto účelem realizujeme marketingové kampaně, kde vybrané projekty
z různých oblastí zviditelňujeme, nebo
různé akce pro veřejnost. Představujeme například zajímavé projekty, které
byly spolufinancovány z evropských
fondů (tzv. Dny otevřených dveří). Jedná
se o celodenní akce s doprovodným programem a exkurzemi, které jsou určeny
pro kohokoliv, zejména pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se tak zábavnou formou
dozvědí o přínosech evropských fondů. Tyto akce realizujeme napříč celou
republikou. V Moravskoslezském kraji
jsme touto formou přiblížili veřejnosti
například Integrované výjezdové cent-

rum v Ostravě-Jihu, Dětský ranč Hlučín,
který se zaměřuje na handicapované
děti nebo Dopravní hřiště v Odrách.
Ráda dávám příležitost sociálním podnikům a neziskovým organizacím zúčastnit se našich akcí, kde zdůrazňujeme, že
i v této oblasti pomáhají evropské fondy.
Kromě skupiny Rytmy ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním
postižením, vystupovala na těchto akcích také kapela Mentallica z neziskové
organizace Naděje pro všechny z. s.,
a prezentovaly se takové subjekty, jako
například Melivita s. r. o. – Chytrá svačina, Krabičky v. d., nebo nezisková organizace Renarkon, o. p. s., poskytující
prevenci a léčbu drogově závislým. Eurocentrum Ostrava je také dlouholetým

Dětský ranč Hlučín, účinkující Patrick Ulman
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partnerem Evropských dnů handicapu,
které se konají v Ostravě každoročně
pod vedením Asociace TRIGON, o. p. s.
Domníváte se, že je široká veřejnost
dostatečně seznamována s tím, co se
dařilo nebo daří budovat díky finanční
pomoci Evropských fondů?
Z našich průzkumů vyplývá, že obecně se
povědomí o fungování evropských fondů
a realizovaných projektech zlepšuje. Eurocentra vznikla právě za tímto účelem.
Díky tomu, že se Eurocentra nacházejí
v každém kraji a s týmem kolegů se věnujeme této problematice naplno, daří se
nám prostřednictvím stovek různých akcí
a aktivit veřejnost informovat o přínosech fondů EU. Kromě toho, že akce sami
pořádáme, prezentujeme se i na akcích
externích. Můžete se s námi tedy setkat
na různých veletrzích, výstavách, zábavných dnech nebo festivalech.
V programovém období let 2014–2020
byla z evropských fondů spolufinancována jen v Ostravě řada projektů
za stovky milionů korun. Některé
z nich již byly dokončeny, jiné jsou
dosud v realizaci. Které z nich patřily
k těm největším?
Finanční podpora z fondů EU je nejvyšší
pro sektor dopravy. Největším projektem je silnice I/11 Ostrava – prodloužená Rudná, který získal dotaci v hodnotě
překračující 1,6 miliard korun. Dále byla
stovkami milionů korun podpořena obnova ostravského vozového parku – nové
tramvaje, trolejbusy a autobusy na CNG.
Kromě toho můžeme zmínit například
výstavbu SMART Innovation Centra –
vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru, nebo modernizaci
velké výzkumné e-infrastruktury Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Evropské fondy pomáhají také
v oblasti sociálních služeb. K největším
realizovaným nebo dokončovaným projektům v programovém období 2014 až
2020 patřily krajské projekty Podpora
služeb sociální prevence I, II, III a IV, které
získaly přes 800 milionů korun. Podpora
byla cílena na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb. Jako
další můžeme zmínit projekty Sociální
bydlení ve městě Ostrava, Transformace
domovů Barevný svět, Na Liščině a Jandova ostravského Čtyřlístku – centra pro
osoby se zdravotním postižením, Noclehárna a nízkoprahové denní centrum
Armády spásy v Ostravě, Komunitní centrum Všichni spolu a další.

Tento domek v Ostravě-Petřkovicích je součástí transformačního projektu ostravského Čtyřlístku
podpořeného z evropských fondů.

V čem spatřujete největší přínos této
pomoci?
Smyslem pomoci je vyrovnávání rozdílů
mezi regiony, a to jak ekonomických, tak
sociálních. Revitalizují se brownfieldy,
firmy čerpají dotace na nové stroje, jsou
budovány nové cyklostezky, veřejná
prostranství jsou zvelebována, podporována je zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, atd. Lidé se každý
den setkávají s realizovanými projekty,
využívají je a jejich přínosy berou jako
samozřejmost. My se snažíme široké veřejnosti připomínat, jak evropské fondy
pomáhají všem bez rozdílu.
Asociace Dítě a Rodina, z. s. rozeslala
letos v únoru v rámci iniciativy #zabydleni tiskovou zprávu, informující
veřejnost o tom, že přes doporučení
Evropské komise, věcné připomínky
monitorovacích výborů či představitelů neziskových organizací a dalších
subjektů, působících v oblasti sociálních a dalších služeb, nehodlá česká
vláda změnit své stanovisko a hodlá
v programovém období 2021–2027
snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím EF 1 o deset procent
ve prospěch infrastrukturního Fondu
soudržnosti a zároveň také zrušit
výjimku z povinné spoluúčasti v oblasti sociálních a dalších podpůrných
služeb. Prakticky tak dochází k zásadnímu odklonu části prostředků ze
sociálních služeb a ztížení přístupu
k evropským fondům nevládním neziskovým organizacím a obcím, které
na rozdíl od komerčních subjektů nemají na navrhovanou povinnou spoluúčast dostatečné finanční prostřed-

ky. Znamená to, že řada potřebných
plánovaných projektů v této oblasti
bude ohrožena. Co o tom soudíte?
K uvedenému snížení alokace Evropského sociálního fondu Plus v současném
programovém období 2021–2027 dochází ze strany Evropské komise. Ty částky, které budou mít jednotlivé státy Unie
k dispozici, stanovuje podle jednotné
metodiky založené na statistických datech. Česko mělo v posledních letech
skvělé výsledky v oblasti zaměstnanosti – naše země se tedy v sociální oblasti
ubírá pozitivním směrem, tudíž podpora
ze strany Unie v této oblasti bude menší. Při jakýchkoli přesunech alokací mezi
fondy samozřejmě Ministerstvo pro
místní rozvoj vypracovává interní analýzy a snaží se vládě navrhnout tu nejlepší
alternativu. V současné době návrh Ministerstva pro místní rozvoj počítá s převodem alokace ve výši deseti procent,
konečné rozhodnutí pak přijme v nejbližších týdnech vláda. (Tento záměr byl
již zveřejněn na briefingu po jednání vlády
1. 3. 2021 – pozn. red.)
Z našich průzkumů vyplývá, že obecně
se povědomí o fungování evropských
fondů a realizovaných projektech zlepšuje. Eurocentra vznikla právě za tímto
účelem. Díky tomu, že se Eurocentra nachází v každém kraji a s týmem kolegů se
věnujeme této problematice naplno, daří
se nám prostřednictvím stovek různých
akcí a aktivit veřejnost informovat o přínosech fondů EU.
Rozhovor připravila:
BOHDANA RYWIKOVÁ
Ilustrační fota:
archiv Eurocentra Ostrava a autorka
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PANENK A A VÍZEK V ZK A ZUJÍ:

NEZOUFEJTE!

PŘÍŠTÍ ROK SE ZASE UVIDÍME NA HŘIŠTI
Fotbalové legendy Antonín Panenka a Ladislav Vízek jsou tradičními dlouholetými patrony fotbalového turnaje zdravotně postižených SENI cup. Turnaj, který se hraje vždy na jaře na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod, se letos opět kvůli pandemii koronaviru odkládá. Oba známí fotbalisté však na
turnaj i hráče nezapomněli a alespoň touto cestou se s nimi podělili o své pocity.

Antonín Panenka prodělal onemocnění
covidem-19 loni v létě s těžkým průběhem, několik kritických dní strávil v benešovské nemocnici na jednotce intenzivní péče s těžkým zápalem plic. Dnes
se už cítí dobře, a i jemu začíná chybět
normální život naplněný nejrůznějšími
sportovními událostmi, mezi něž patří
účast na SENI cupu v roli patrona.
„Na SENI cup jezdím rád, myslím, že už patřím k inventáři celého turnaje. S mnoha
hráči se v Havlíčkově Brodě vidím poněkolikáté, rád se s nimi vždy po roce pozdravím. Líbí se mi, s jakým nasazením hráči
hrají, jak do hry dávají srdíčko. Takže turnaj
bude chybět nejen jim, ale i mně. Můj vzkaz
pro ně je trochu optimistický: Nezoufejte,
určitě se situace zlepší a příští rok se zase
uvidíme na hřišti. Do té doby se pilně připravujte, abyste mohli příští rok podat co
nejlepší výkon. Už se na vás těším!
A jak se s omezeními spojenými s koronavirovou epidemií vyrovnávám já osobně?
Samozřejmě obtížně, je to pro mě stresující, protože jsem člověk akční. Ale snažím
se aspoň doma trochu cvičit, sem tam si
jdu pinknout na fotbalové hřiště do golfového míčku, prostě se snažím tuhle situaci překlenout v rámci možností co nejaktivněji. A samozřejmě dodržuji všechna
opatření, protože jsem tu nemoc prodělal a nejlíp vím, že ji nelze podceňovat.“

Nemocí covidem-19 si jako jeden z prvních prošel i Ladislav Vízek.
„Patřím k průkopníkům koronaviru, jak se
mi smějí kamarádi. Měl jsem sice poměrně těžký průběh, ale teď už se cítím dobře,
i když stoprocentní to úplně není. Možnost
trochu víc sportovat mi samozřejmě velice
chybí. Na SENI cup, kde jsem byl jako patron už čtyřikrát, bych samozřejmě vyrazil
nejradši hned. Jezdím tam moc rád, nejvíc
se vždy těším na závěrečný zápas týmu
patronů proti vítězi turnaje.
Je mi opravdu líto všech hráčů, že bohužel i letos budou o tento pěkný a záslužný

turnaj ochuzeni. Ale s tím nic nenaděláme. Pevně věřím, že příští rok bude SENI
cup o to lepší, že hráči budou víc natěšení. Do té doby doporučuji – nejen jim,
ale všem - jakýkoliv pohyb co nejčastěji.
Cvičit se dá přece i doma, kopat do míče
třeba na zahradě.
Nám, co bez opravdového fotbalu nemůžeme být, teď nezbývá než se na něj
koukat aspoň v televizi. Zápasy bez diváků se mi sice nelíbí, vždyť pro ně se to
hraje, ale zaplaťpámbu za to. A do doby,
než budeme proočkovaní, jsem pro dodržování restrikcí. Situace v nemocnicích je
totiž opravdu vážná – od manželky, která
je sestřička, to vím z první ruky.“
Také pořadatelé turnaje z firmy TZMO
Czech Republic jsou zklamáni, že jubilejní 15. ročník turnaje SENI cup musí být již
podruhé odložen. „Věřím, že i když procházíte těžkým obdobím, neztratíte chuť,
elán a optimismus, a budete trénovat, aby
na příštím turnaji patroni Panenka a Vízek
jen zírali, v jaké jste formě,“ vzkazuje za
tým organizátorů Malgorzata Podraza, ředitelka prodeje pro instituční trh.
MILOŠ KUČERA
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SENI CARE,
KOMPLEXNÍ PÉČE

O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

AKTIVACE

ÚČINNÁ OCHRANA

KOMFORTNÍ PÉČE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

REGENERACE

SENI, INKONTINENCE POD KONTROLOU

LEHKÁ INKONTINENCE

STŘEDNÍ INKONTINENCE

TEŽKÁ INKONTINENCE

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

