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Vysvětlivky k používaným symbolům 

 

Průvodce studiem – vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se 

studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. 

 

Příklad – objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, 

z praxe, ze společenské reality apod. 

 

 

K zapamatování 

 

 

Literatura – použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 

 

 

Kontrolní otázky a úkoly – prověřují, do jaké míry studující text a problematiku 

pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže 

aplikovat při řešení problémů. 

 

Korespondenční úkoly – při jejich plnění postupuje studující podle pokynů 

s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí 

v průběhu celého kurzu. 

 

Úkoly k textu - Představují jakoukoliv i dílčí práci, kterou jsou studující 

zavázáni udělat. 
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ÚVOD 

Text vznikl jako studijní opora pro studium ve studijním programu Zdravotně-sociální péče na 

Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.  

Demografické změny – zejména stárnutí populace, ale také změny vzorců nemocnosti, 

nárůst počtu pacientů nejen s chronickým onemocněním, ale i s následky onemocnění a 

poranění, které ve dřívějších letech nebyly léčitelné, způsobují zvyšování počtu lidí se 

sníženou soběstačností. Současně se zvyšuje i délka dožití a narůstá počet osob velmi 

starých (oldest old / old old – velmi starých osob nad 80 let), dlouhodobě nemocných a osob 

se zdravotním postižením (Holmerová, 2016).  

Uvedené charakteristiky cílových osob dlouhodobé péče lze shrnout pod pojem osoby se 

zdravotním znevýhodněním, u nichž pozorujeme změny v oblasti kvality života, 

soběstačnosti a zdraví somatického (např.: syndrom frailty u velmi starých osob) i 

psychického (např.: demence, duševní onemocnění).  

Pro tyto osoby moderní společnosti vyvinuly systémy k potlačení jejich exkluze. Jde 

především o systémy dlouhodobé péče, které jsou poskytovány v souladu s cíli humanitních 

společností, s respektem k právu na důstojnost. Na druhé straně se však ve společnosti 

potýkáme s diskriminací osob cílové skupiny dlouhodobě nemocných (viz odstavec výše, ale 

rovněž může jít o uživatele služeb či pacienty, kterým je dlouhodobá péče poskytována), 

kteří nemají rovný přístup k dlouhodobé péči. Nedostupnost péče je dána mnoha 

společenskými faktory (regionální nedostupnost, absence síťování služeb, limity ve finanční 

dostupnosti pro dlouhodobě nemocné a jejich rodiny, vzdělání a informovanost aj.), ale je 

ovlivnitelná na všech společenských úrovních (formálních a neformálních na úrovni 

jednotlivce, komunity, obce, regionů, státu, církví aj.). (Blíže se sociálním konstruktům reality 

v podobě diskriminačního označování cílových skupin a stereotypizaci věnuje L. Vidovičová 

(2011) v publikaci „Křehký pacient a primární péče“, kterou studujícím vřele doporučuji jako 

klíčový studijní zdroj dané problematiky).  

V současné době není v České republice systém dlouhodobé péče legislativně ukotven a 

propojen s konceptem koordinované rehabilitace. Dlouhodobá péče je v současnosti 

poskytována v různých sektorech a různými typy poskytovatelů (ministerstva zdravotnictví, 

práce a sociálních věcí, krajů, měst, obcí…) a jelikož se nachází na pomezí zdravotního a 

sociálního resortu, je vymezení dlouhodobé péče obtížné. Z praxe, z odborných textů, analýz 

a návrhů legislativních dokumentů je zřejmé, že oblast poskytování dlouhodobé péče a 

souvisejících forem pomoci je nedílnou součástí koordinačního procesu, souhrnně 

koordinace rehabilitace. 

Přední čeští odborníci v dané oblasti se zaměřují na analýzu současného stavu, na návrhy a 

tvorbu koncepcí v oblasti dlouhodobé péče, která by mohla být systémově začleněna do 

koordinované rehabilitace. Aktuální záměr Ministerstva práce a sociálních věcí přijmout 

zákon o tzv. koordinované rehabilitaci je vnímán jako velice perspektivní, představující 

kvalitativní posun ve zdravotně sociální péči. Pracovní skupina k vypracování věcného 

záměru zákona o koordinované rehabilitaci se zabývala definováním cílové skupiny a 

procesu, dále i poskytovateli rehabilitace. Dle opatření Národního plánu podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 by měl být věcný 
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záměr zákona o koordinované rehabilitaci předložen do konce tohoto roku. Tématem 

koordinované rehabilitace se MPSV zabývá od roku 1999. Od tohoto roku bylo vypracováno 

a do legislativního procesu předloženo několik materiálů. Kromě pracovní skupiny, která 

připravuje věcný záměr zákona, se tomuto tématu věnovala i pracovní skupina pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Z usnesení zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany z roku 2016 například 

vyplývá, že tzv. koordinátor rehabilitace by měl působit při České správě sociálního 

zabezpečení a to proto, že tato instituce spravuje oblast invalidních důchodů. Uvažuje se 

také o rozšíření kompetencí zdravotně sociálních pracovníků o práci s lidmi se zdravotním 

postižením. 

Klíčovou koncepcí pro oblast dlouhodobé péče v České republice je aktuálně Národní plán 

podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Plánuje se vytvoření 

systému dlouhodobé péče integrující potřebné zdravotní a sociální služby podle zvláštních 

právních předpisů s efektivním využitím stávajících kapacit v systému zdravotnictví a 

sociálních služeb. Cílem a definičním znakem dlouhodobé péče je poskytnutí zdravotní 

a sociální služby těm osobám, které z různých důvodů potřebují zdravotní (zejména 

ošetřovatelskou) péči a sociální službu. Primárním úkolem je přitom zejména řešit 

dostupnost, kvalitu a financování zdravotní péče poskytované v pobytových sociálních 

službách. 

Z uvedeného vyplývá, že systém dlouhodobé péče zahrnuje rozmanité cílové skupiny osob 

se zdravotním znevýhodněním, včetně dětí, osob s postižením, duševně nemocných, 

seniorů se zhoršenou mírou soběstačnosti, umírajícím a dalším skupinám. Organizace 

poskytování pomoci náleží několika resortům, kdy se předpokládá vzájemná mezioborová 

debata a spolupráce při naplňování cílů humanitní společnosti. Rovněž je téma dlouhodobé 

péče výzvou k rozvoji a kultivaci účinných forem společenské pomoci osobám se zdravotním 

znevýhodněním, prostorem k nalézání konstruktivních způsobů řešení s reflektováním 

aktuálních a budoucích společenských změn. 

Studijní opora provede studující otázkami dlouhodobé péče, tedy otázkami, které nejsou 

jasně zodpovězeny a ukotveny v české legislativě určující praxi. Rámec tématu LTC je dán 

zahraničními odbornými zkušenostmi, ale i dílčími zkušenostmi odborníků z různých oblastí 

LTC v České republice. Proto text odkazuje nejen na zahraniční zdroje a zkušenosti, ale 

řešena je primárně oblast dlouhodobé péče v kulturním a sociálním prostředí České 

republiky.  

Text svým rozsahem může studujícím nabídnout jen základní přehled souvisejících pojmů a 

skutečností. Součástí textu není téma financování dlouhodobé péče, které je proměnné 

v závislosti na aktuální legislativě. Proto si informace o financování studující budou průběžně 

ověřovat z aktuálních dostupných pramenů a materiálů ministerstev České republiky.  

Iva Kuzníková 

V Ostravě dne 1.9.2017 
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Po prostudování textu budete znát: 

 Vymezení pojmu dlouhodobá péče: long term care (dále jen LTC) a souvisejícího 

pojmosloví. 

 Dostupné informace o dlouhodobé péči a její nezastupitelnosti v pomoci klientům 

cílových skupin osob s dlouhodobým onemocněním a osob s dlouhodobě změněnou 

zdravotní kondicí. 

 Typy dlouhodobé péče, její subjekty a objekty. 

 Koncept sdílené péče. 

 Potřeby a aspekty kvality života osob s dlouhodobým onemocněním. 

Získáte: 

Jednotlivé kapitoly textu postupně předkládají jak vymezení pojmosloví, východisek LTC, tak 

nástin aktuální situace dané problematiky v České republice. Kapitoly seznamují studující 

s desektorializací dlouhodobé péče a tendencemi jejího překonávání.  

Studující se seznámí s potřebami osob vyžadujícími LTC a s aspekty souvisejícími s kvalitou 

jejich života. 

Cílovým skupinám osob se sníženou zdravotní kondicí, vyžadující dlouhodobou péči 

seznamuje studijní opora autorky Hany Lukšové (2017): Cílové skupiny dlouhodobé péče. 
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1 DLOUHODOBÁ PÉČE:  

LONG-TERM CARE 
Kl íčová slova  kapitoly:  

Long term care, zdravotně-sociální, soběstačnost, aktivity denního života, multidisciplinarita 

Průvodce studiem: 

Dlouhodobá péče - Long term care (LTC) Jde o kombinaci zdravotních a sociálních 

služeb, které potřebují osoby závislé na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. 

Definice: 

 Podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic 

Co-operation and Development, dále jen OECD) jde o nabídky služeb zdravotních, 

sociálních a jejich kombinací pro osoby se sníženou soběstačností závislé na cizí 

pomoci. „Jedná se o péči poskytovanou lidem, kteří potřebují pomoc a péči při 

každodenních sebeobslužných aktivitách pro zajištění důstojného života.“ (definice 

OECD).  

 Evropská unie vymezuje dlouhodobou péči jako „péči poskytovanou lidem, jejichž 

zdravotní stav je stabilizovaný, avšak na tolik neuspokojivé úrovni, že tito jedinci 

nejsou soběstační a potřebují jak zdravotní tak sociální služby“.  

 Dlouhodobou péči definuje též Národní program přípravy na stárnutí (MPSV ČR, 

2009): „Dlouhodobá péče je péče zdravotní i sociální. Zdravotní a sociální potřeby 

jsou u části osob neoddělitelné… Systém dlouhodobé péče musí vycházet z 

integrace zdravotních a sociálních služeb ústavních, ambulantních a poskytovaných v 

domácnosti. Rozvoj systému dlouhodobé péče vyžaduje transformaci léčeben pro 

dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory. Negativně lze hodnotit snižující se 

rozsah pečovatelské služby poskytované v domácnostech jednotlivých občanů ve 

většině krajů.“ 
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 Dlouhodobou péčí však můžeme definovat také jako zdravotnickou, poskytovanou 

lidem s dlouhodobým onemocněním (chronickým onemocněním), které ještě nevedlo 

k omezení soběstačnosti či k závislosti na cizí pomoci. I tato péče je dlouhodobá a 

směřuje k prodloužení období soběstačnosti a minimalizaci komplikací nemoci.  

Systém dlouhodobé péče by měl umožnit setrvat lidem ve svém přirozeném prostředí 

a vytvořit podmínky pro jejich rodinné příslušníky. 

 

1.1 ZDRAVOTNÍ A/NEBO SOCIÁLNÍ? 

Otázka, zda hovoříme o dlouhodobé péči zdravotní a/nebo sociální, je již částečně 

zodpovězena ve výše citovaných definicích a dále v textu se odpovědi vyskytují v bližší 

specifikaci tématu LTC. Zde prosím studující, aby byli vnímaví a citliví k mezioborovým 

tématům a kromě teoretických pasáží vnímali také problematiku z pohledu člověka, který 

vyžaduje dlouhodobou péči. 

Pokud se člověk ocitne v životní situaci s nepříznivým zdravotním stavem, je v souladu 

s holistickým (celostním) pojetím dotčen jeho život ve všech klíčových oblastech. V duševní, 

somatické, sociální (společenské, tedy jak mezilidské, tak týkající se životního prostředí) a 

v neposlední řadě duchovní oblasti. Každá oblast v různé míře v závislosti na individuální 

kondici a stavu osoby. To je klíčové pro pochopení cílů dlouhodobé péče, jelikož ta nemůže 

být v žádných společenských podmínkách unifikována a standardizována. Odborník 

v koordinaci dlouhodobé péče by si měl zachovat dostatečný nadhled při plánování a 

posuzování životní situace každého klienta. 

Systém dlouhodobé péče vychází z integrace zdravotních a sociálních služeb 

(institucionálních, ambulantních, terénních). Pro rozvoj LTC je klíčová transformace léčeben 

pro dlouhodobě nemocné a domovů pro seniory. Negativním trendem je snižování 

dostupnosti co do rozsahu a kapacit terénními pečovatelskými službami (poskytovanými 

v domácnosti klientů). Poskytování uvedených služeb je legislativně ukotveno především: 

1) v Zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění 

2) v Zákoně o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., v platném znění 
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Základní cíle a principy koncepce LTC: 

 

 Spravedlivý přístup k službám zdravotním i sociálním 

 Ochrana důstojnosti člověka a zajištění individuální péče 

 Podpora autonomie a funkčního stavu klientů 

 Zajištění optimálního způsobu poskytování dlouhodobé péče (typu LTC) 

 Podpora rozvoje a kvality služeb LTC 

 Podpora neformálních pečujících (rodina, komunita) 

 Podpora profesionalizace neformálních pečujících (vzdělávání a výcvik, finanční 

zajištění) 

 Zlepšení individuálního hodnocení potřeb klienta a zajištění kompenzací (dávky, 

pomůcky, služby) 

 Zajištění informovanosti o službách 

 Koordinace služeb, podpora sítí služeb LTC, zajištění provázanosti, dostupnosti 

 Srozumitelnost a orientace v systému služeb 

 Vymezení pozice zdravotně sociálních profesí podílejících se na LTC  

V současnosti není financování a jasné rozlišení zdravotní a sociální péče legislativně 

ukotveno, klienti jsou často nesystémově přemísťováni ze zdravotnických a sociálních služeb 

domů, z domova do zařízení různých služeb, mezi službami etc.  LTC by proto v ČR měla 

nabízet propojenost zdravotně sociálních služeb, které jsou vzájemně funkčně propojeny na 

úrovni obcí a odpovídají potřebám seniorů a zdravotně znevýhodněných. V rámci 

koordinované rehabilitace by měla zavést multidisciplinární posuzování zdravotně sociálních 

potřeb klienta. Do systému zajištění LTC je nutno více zainteresovat stávající či potenciální 

klienty a jejich rodinné příslušníky.  

A důraz je kladen na maximální možné poskytování služeb dlouhodobé péče v 

přirozeném prostředí klienta.   
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Otázky k zamyšlení:  

Znáte nějaké služby dlouhodobé péče v obci, kde žijete? Podílíte se na pomoci či péči o 

zdravotně znevýhodněnou osobu? Jaké služby by mohly zjednodušit tuto péči? Přemýšleli 

jste o způsobech financování služeb pro zdravotně znevýhodněné? 

Úkol: Prostudujte si návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů https://apps.odok.cz/veklep-

detail?pid=ALBSAGVLATVS 

Sledujte aktuální stav a vývoj legislativy v platném znění! 

Jak se k připravovaným změnám tzv. změnového zákona vyjádřila Veřejná ochránkyně práv 

(Mgr. A. Šabatová, Ph.D., dne 13.1.2017)? 

 

 

1.2 TYPY DLOUHODOBÉ PÉČE1 

Dlouhodobou péčí2 (Long–term care, LTC) se rozumí jak péče v domácím prostředí, tak 

péče v institucích. Jedná se o komplex služeb, jež potřebují lidé s dlouhodobě omezenou 

soběstačností, především v oblastech bazálních (hygieny, oblékání, přípravy a příjmu 

potravy, užívání léků, v oblasti mobility) a instrumentálních (umožňujících žít člověku 

nezávisle na své komunitě, například nakupování, obstarání financí, běžné domácí práce 

aj.). Stav způsobující dlouhodobě omezenou soběstačnost je dán především (nikoli výlučně) 

chronickým onemocněním či zdravotním postižením. 

Stejně jako obsah pojmu „rehabilitace“, i obsah pojmu „dlouhodobá péče“ podléhá historicky 

v českém prostředí jazykovému zkreslení, zejména pro apriorní asociaci s léčebnami pro 

dlouhodobě nemocné a dlouhodobým ústavnictvím. LTC však lze chápat jak v uceleném 

širším slova smyslu, tak v užším slova smyslu jako legislativní, organizační a fiskální 

                                                
1
 Tématu se věnuje rovněž  kapitola Subjekty a objekty dlouhodobé péče. 

2
 Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice  

    http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf  (cit. 2013-08-16) 
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sjednocení elementární zdravotně sociální podpory a péče na úrovni průniku zdravotních 

a sociálních služeb. 

V praxi jsou tyto služby nabízeny ve formách pobytových (zajišťují je např. léčebny pro 

dlouhodobě nemocné, hospice, odborné léčebné ústavy, ošetřovatelská pracoviště 

v nemocnicích a následná péče, pobytová zařízení sociálních služeb aj.), ambulantních 

(rehabilitační stacionáře, denní či noční stacionáře aj.) a terénních (zdravotní a sociální 

služby v domácnosti a terénu). Nedílnou a podstatnou součástí jsou tzv. neformální 

poskytovatelé dlouhodobé péče v domácnostech, na jejichž podporu by měly být 

zaměřeny budoucí reformy systému dlouhodobé péče (viz návrh tzv. změnového zákona, 

2016).  

Někteří autoři rozdělují formy poskytované dlouhodobé péče na profesionální a rodinnou 

péči. Doplňuji rovněž termín neformální péče, který zahrnuje nejen rodinnou péči, ale péči 

laickými pečovateli z blízkého okolí klienta (sousedé, přátelé…). Již se však setkáváme 

s pokusy prosadit profesionalizaci rodinné péče o lidi s dlouhodobým onemocněním (osoby s 

dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem), jako s jedním ze způsobů rozvoje a inovace 

koncepce dlouhodobé péče. 

Dlouhodobou péči však nevyužívají všichni dlouhodobě nemocní, naopak většina těchto 

osob usiluje o udržení kvality dosavadního života, případně se snaží zamezit jejímu dalšímu 

zhoršování! 

 

1.3 VÝCHODISKA POTŘEBNOSTI LTC 

Předpokládá se rychlé tempo stárnutí populace u nás, v Evropě i ve světě3.  

Na stárnutí lze na nahlížet dvojím úhlem pohledu. Je fenoménem charakterizující vývoj 

vyspělých států, stárnutí tak lze chápat jako demografickou změnu (popsána již v roce 1934 

francouzským demografem A. Landrym), kdy postupně dochází v důsledku zlepšených 

životních podmínek ke snižování úmrtnosti, zatímco natalita klesá. Dochází tak k zákonitému 

tzv. „stárnutí populace“, kdy přibývá starších obyvatel a snižuje se podíl dětí v populaci.4 

                                                
3
 Demografické situaci se věnuje text v dalších kapitolách. 

4
 Podrobněji k věkové struktuře vyspělých států a nejchudších zemí ve vztahu k demografickému vývoji In 

OECD Health Policy Studies: A Good Life in Old Age? OECD, EU, 2013; European Commission: Long-Term 

Care for the elderly, 2013; Koncepce rodinné politiky ČR (2017) 
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Dále lze stárnutí samozřejmě chápat jako pojmem, který rovněž označuje souhrn zánikových 

(regresivních, involučních) změn morfologických a funkčních, které nastupují postupně, 

individuálně. Involuční změny se prolínají se změnami chorobnými i projevy životního stylu 

(např. atrofie – za což je stárnutí často zaměňováno). Podrobněji k terminologii stárnutí a 

stáří odkazuji na literaturu především z oblasti geriatrie a gerontologie. 

Stárnutí populace je výzvou rozvoje koncepce LTC. Za růstem potřeby LTC stojí zejména 

růst počtu seniorů. Čísla hovoří sama za sebe, počet osob ve věku 65 let a více se odhaduje 

na téměř 3,2 milionu, což bude představovat téměř jednu třetinu ze všech osob žijících v ČR. 

Současně se do roku 2050 více než ztrojnásobí počet osob 85letých a starších na počet 

vyšší než 0,6 milionu, což bude představovat přibližně 6 % populace5.  

Vzhledem k pravděpodobnému snížení dostupnosti neformálních i formálních poskytovatelů 

péče a předpokládanému až dvojnásobnému vzrůstu výdajů na LTC do roku 2050 je jediné 

možné (a obtížné) řešení: 

Tím je ucelená vize dlouhodobé péče, komplexní přístup zahrnující politiku zaměřenou 

rovnoměrně jak na neformální poskytovatele LTC (rodina, komunita), tak na formální 

služby LTC. Rovněž politika podporující vztah mezi neformálním a soukromým sektorem 

LTC. 

Historicky je formování dlouhodobé péče závažnou a dlouhodobou záležitostí mezinárodního 

významu, které jsou ovlivňovány např.: vídeňskými jednáními v osmdesátých letech 

20.století, studií OECD o dlouhodobé péči a o vývoji disability, koncepce WHO o úspěšném 

stárnutí a zdravém stáří či řetěz odborných konferencí EU.  

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace 

je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Ve své 

činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České 

republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti 

v kontextu demografického vývoje. Rada sehrává klíčovou roli v aktuálním období při řešení 

poskytování dlouhodobé péče na pomezí zdravotně-sociálním.  

Odkaz pro samostudium: http://www.mpsv.cz/cs/2860 

 

                                                
5
 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY DO ROKU 2100, ČSÚ [online]. [cit. 2016-08-09]. 

Dostupné z: https://czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-ceske-republiky-do-roku-2100-nfu4s64b8h4 
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Jako hlavní transformační cíle LTC byly formulovány následující: 

 Deinstitucionalizace 

 Desektorializace 

 Deprofesionalizace 

 Demedicinalizace 

 Prevence potřeby LTC 

Deinstitucionalizace má vést k omezení počtu ústavů, zároveň je nutné respektovat 

podřízení autonomie důstojnosti, zajištění dostupnosti důstojných institucí osobám trpícím 

demencí. K zakotvení těžiště LTC na komunitní úrovni, posilovat komunitní služby. 

Desektorializace má směřovat ke zvýšení flexibility systému, prolomení bariér mezi 

profesemi, rezorty a systémy a k posílení zdravotně sociálního pojetí LTC. 

Deprofesionalizace je chápána ve smyslu přenesení péče na neformální pečovatele, rodinu, 

dobrovolníky, komunitu (sousedství, sociální skupiny, sociální sítě). 

Demedicinalizace vymanění klientů z ryze zdravotnické dlouhodobé péče, odstranění 

samoúčelných zdravotnických intervencí. 

Prevence potřeby LTC – předcházení, odvracení, léčení, včasná rehabilitace poklesu 

potenciálu zdraví a ztráty soběstačnosti. 

 

Pro koho je LTC důležitá? 

Stárnutí člověka je bezesporu jedním - nikoli jediným důvodem pro vysvětlení nutnosti a 

důležitosti dlouhodobé péče. Je zřejmé, že starý člověk s fyziologickým úbytkem funkcí, 

omezením zdatnosti, odolnosti a adaptability, u něhož dochází ke zhoršování funkčního 

zdraví, nárůstu stresorů a k chorobným změnám, se stává možným potenciálním objektem 

dlouhodobé péče. 

Dalším důvodem pro rozvoj konceptu dlouhodobé péče je oblast chronických onemocnění 

(vrozených i získaných). Tyto nepostihují pouze seniory, přesto ve stáří dochází k  nárůstu 
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jejich výskytu a s nimi spojeným rozvojem disability. Jejich nárůst v populaci souvisí nejen se 

stárnutím populace, ale i s úrovní poskytované zdravotní a léčebné péče, s rozvojem 

vědeckých poznatků v oblasti medicíny, ale i s životním stylem obyvatelstva reflektujícím 

životní (bio-psycho-sociální a environmentální) podmínky. 

Třetí kategorií osob vyžadujících dlouhodobou péči jsou lidé se zdravotním postižením 

(vrozeným, získaným).  

Dlouhodobá péče rovněž hraje důležitou roli v procesu propouštění klientů z akutní 

zdravotnické péče. 

 

Potřebu LTC určují potřeby klientů: 

Dlouhodobá péče soustředěná na osoby staré, chronicky nemocné, se zdravotním 

postižením, včetně dětí či propouštěné z akutní péče se však ve svém uskutečňování liší, 

může mít mnoho podob a především musí reagovat na individuální potřeby klientů 

(nejen) výše uvedených kategorií. 

Dlouhodobá péče je nedílnou součástí koordinované rehabilitace. Koordinovanou 

rehabilitací6 se rozumí „kombinované a koordinované využití léčebných, sociálních, 

pracovních, vzdělávacích, technických a technologických prostředků za účelem získání / 

znovuzískání funkční schopnosti, která je limitována z důvodu dočasně či dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu. Současně se rehabilitace zaměřuje na stabilizaci 

zdravotního stavu, příp. zmírnění rizika progrese a zmnožení důsledků nemoci či úrazu popř. 

vzniku sekundárního zdravotního postižení. Rehabilitace je snahou o flexibilní propojení 

nástrojů odborné podpory a aktivit, aby se zlepšilo osobní i sociální fungování člověka se 

sníženým limitem zdravotní kondice a pozitivně interdisciplinárně podporovalo kvalitu jeho 

života. Současným zahraničním trendem je orientace na rehabilitaci organizovanou v obci 

(Community based rehabilitation), jejímž cílem je zajištění rehabilitační podpory v přirozené 

komunitě člověka.“  

Rehabilitační proces se tedy netýká jen zdravotníků a oblasti zdravotnictví, ale kooperují na 

něm multioborové týmy tak, aby rehabilitace obsáhla všechny stránky klientova života. 

Dlouhodobá péče poskytovaná v rámci rehabilitačního procesu musí být spjata 

                                                
6
 Koordinovaná rehabilitace, VÚPSV 2012. Dostupné na  http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_344.pdf (cit. 14. 4. 

2013) 
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s formulováním potřeb klientů, hodnocením potřeb a s formulováním standardních či 

nadstandardních způsobů jejich uspokojování. 

Své potřeby formuluje klient sám (za pomoci či poradenství rehabilitačního, případně 

zdravotně sociálního pracovníka), sám by měl určit, které potřeby jsou klíčové, které méně. 

Libor Novosad ve svém článku upozorňuje na českou praxi, kdy NRZP ČR a pacientské 

organizace upozorňují, že se takto neděje a o formách uspokojování potřeb klientů je 

rozhodováno nesystémově. 

Ve shodě s Novosadem (2011) je nutné zdůraznit, že potřeby osob s postižením se liší od 

potřeb seniorů či osob s dlouhodobým onemocněním. Potřeby klientů určující potřebu LTC 

jsou diverzitní, což reflektuje míru funkční schopnosti, osobnostní rysy, zázemí klienta, 

dostupnost a provázanost služeb. 

Kontrolní otázky a otázky k samostudiu: 

V literatuře vyhledejte a definujte pojmy: oldest old, syndrom frailty, long-term care, osoba 

s dlouhodobým onemocněním. 

Proč nelze striktně oddělit poskytování dlouhodobé péče ve zdravotnictví a v sociální 

oblasti? 

Pokuste se formulovat rozdíl mezi „osobou s dlouhodobým onemocněním“ a „osobou se  

zdravotním postižením“. 

 

Citovaná a doporučená literatura: 

Kalvach, Z., Čeledová, L., Holmerová, I., Jirák, R., Zavázalová, H., Wija, P. a kolektiv. 

Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing, a.s., 2011.  

Čevela, R., Kalvach, Z., Čeledová, L. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2012. 

Havrdová, Z. a kol. Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb. Praha: FHS UK, 

2010. 

OECD. Long term care for older people. Paris, 2005. 

Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. 
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2. LIDÉ S DLOUHODOBÝM 

ONEMOCNĚNÍM 
Kl íčová slova  kapitoly:  

Osoba se zdravotním znevýhodněním, dlouhodobá nemoc, sociální opora, demografie 

Průvodce studiem: 

Lidé s dlouhodobým onemocněním (LDO) 

„Ekvivalentem pojmu dlouhodobé onemocnění je chronické onemocnění, neboli onemocnění 

trvající dlouhou dobu, onemocnění stálé či vleklé. Lidé s dlouhodobým onemocněním mohou 

být jakékoli věkové kategorie, přičemž trpí chorobou, která bude trvat dlouhou dobu, má 

nepříznivou prognózu i naději na úplné vyléčení. Dlouhodobé onemocnění může dle 

závažnosti diagnózy vést k invaliditě (pozn.: pokles až ztráta pracovní schopnosti) či 

mnohým důsledkům v osobním, sociálním životě, a proto se aplikace koordinované 

rehabilitace osob s dlouhodobým onemoc 

něním stává zásadní účinnou metodou při oddalování případné institucionalizace.“ 

Dlouhodobá onemocnění přinášejí nemocným nesčetné problémy zdravotního, psychického 

a sociálního rázu, s nimiž se snaží vypořádat společně se svým širším sociálním okolím, 

které mu zajišťuje tzv. sociální oporu (pozn.: jde o formu pomoci, která přichází člověku 

v těžkostech od druhého člověka). 

Dlouhodobé onemocnění může dle závažnosti diagnózy vést k invaliditě (pozn.: pokles až 

ztráta pracovní schopnosti) či mnohým důsledkům v osobním, sociálním životě a vyžaduje 

tak průběžnou spolupráci mezi nemocným, medicínskými odborníky a poskytovateli péče, 

tedy týmový přístup.  

Pojem dlouhodobé onemocnění bývá zaměňováno s pojmem „zdravotní postižení“. 

Souvislosti spojené s léčbou dlouhodobě nemocných jsou od akutně (krátkodobě) 

nemocných odlišné. Setkají-li se pacienti s touto těžkou životní situací, využívají různých 

strategií ke zvládání dlouhodobého onemocnění, učí se s nemocí žít a přizpůsobovat se 

symptomům nemoci. Ukončení hospitalizace člověka s diagnostikovaným chronickým 

onemocněním neznamená návrat do normálního sociálního života, ze kterého byl 
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hospitalizací vytržen, ale znamená „objevování omezení způsobených nemocí, kterých 

pravděpodobně bude s progresí onemocnění přibývat“. Je důležité pomoci dlouhodobě 

nemocným akceptovat změněnou zdravotní situaci jako jejich budoucí normalitu. 

Většina dlouhodobě nemocných je dispenzarizována (pozn.: dlouhodobě pravidelně 

kontrolována lékařem, který vede a hodnotí léčbu). Dispenzarizace je u mnohých chorob 

povinná ze zákona (AIDS, tuberkulóza, onkologická onemocnění aj.).  

Lidé s dlouhodobým onemocněním bývají opakovaně hospitalizováni, a to plánovaně i náhle. 

Jsou klienty všech typů zdravotnických zařízení (hospice, léčebny dlouhodobě nemocných, 

zařízení ambulantní a následné zdravotní péče apod.). Anebo bývají klienty služeb sociální 

péče. 

Mezi nejčastěji diagnostikovaná dlouhodobá onemocnění patří: kardiovaskulární 

onemocnění, cévní onemocnění mozku, nádorová onemocnění, neurodegenerativní poruchy 

(Vaskulární demence, Demence alzheimerova typu, Parkinsonova choroba, Huntingtonova 

choroba, Epilepsie, demyelinizační onemocnění), poruchy autistického spektra, duševní 

onemocnění a poruchy chování, muskuloskeletární poruchy, metabolická onemocnění 

(Diabetes mellitus, metabolický syndrom, obezita), chronická respirační onemocnění 

(Chronická obstrukční nemoc plic, Bronchiální astma), ledvinová onemocnění, onemocnění 

související s prací, onemocnění související se stárnutím, poúrazové stavy, včetně 

posttraumatického poškození CNS, Je známa i souvislost mezi infekčními původci 

dlouhodobých infekcí, která pak způsobují chronická onemocnění (nádory zažívacího traktu, 

děložního čípku, jater).  

Z duševních onemocnění jde primárně o demence (např. způsobené Alzheimerovou 

nemocí). U osob nad 60 let se výrazně zvyšuje riziko rozvoje demence, až ¼ osob nad 85 let 

věku trpí demencí, z tohoto počtu je v 62% zastoupena demence Alzheimerova typu. 

Onemocnění má globální rozsah, bez závislosti na rozvojovou úroveň regionů světa. 

Problematice se v České republice intenzivně věnuje Česká alzheimerovská společnost,ops. 

(ČALS: www.alzheimer.cz), která každoročně aktualizuje „Zprávu o stavu demence“. 

Odhaduje se, že v roce 2050 bude v ČR žít až 383 tisíc osob s touto nemocí. Celosvětový 

vývoj této nemoci mapuje mezinárodní společnost s názvem Alzheimer`s Disease 

International. 

Nedílnou součástí dlouhodobé péče je poskytování paliativní péče osobám v terminálních 

stádiích nevyléčitelných onemocnění a umírajícím. Od 90. let v ČR vznikají lůžkové a mobilní 

hospice, jejich počty však stále nepokrývají potřebu paliativní péče. 



 

 

19 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 
Klienty dlouhodobé péče však nejsou výhradně osoby s dlouhodobým onemocněním, 

ale rovněž rizikové osoby se změnou zdravotní kondice (osoby s postižením, včetně 

dětí a seniorů). 

Někdy dochází ke změně sociální role/sociálních rolí v důsledku chronické nemoci nebo 

snížené tělesné schopnosti klienta. Zde hraje významnou úlohu rekonvalescence – začíná již 

při určení diagnózy a zahájením koordinované (komplexní/komprehenzivní) rehabilitace, 

která je nedílnou součástí terapeutického procesu, předáváním informací lékařem, edukací 

zdravotnickým personálem, účinnými formami pomoci a psychosociální podpory po 

proběhlém onemocnění. S komplexní rehabilitací souvisí i zahájení kroků k reintegraci 

nemocného, aby se předešlo možným důsledkům v pracovním životě a z toho plynoucích 

finančních nejistot, ve výchovně – vzdělávacím procesu u dětí, ve struktuře, dynamice a 

atmosféře rodiny nemocného, v podmínkách bydlení, ve volnočasových aktivitách. Taktéž 

aby se předešlo stigmatizaci a trvalé sociální izolaci a naopak, aby byla podporována 

autonomie lidí s dlouhodobým onemocněním. Tam, kde úplný návrat k původním sociálním 

rolím není možný, hraje stěžejní úlohu sociální práce zajišťující psychosociální podporu, 

finanční zajištění, právní poradenství a dostupnost služeb saturujících potřeby lidí 

s dlouhodobým onemocněním. 

 

Demografická situace v české populaci: 

Demografie se zabývá reprodukcí lidských populací, podmínkami, které ji ovlivňují a 

pravidelnostmi, kterými se proces demografické reprodukce řídí. Je klíčová pro orientaci 

v problematice stárnutí populace, sociologii seniorské populace související s délkou života, 

s podílem seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním ve společnosti. Ovlivňuje pojetí 

jejich společenské role, přístup k politice, zaměstnanosti, bytové politice aj. 

V ČR v současné době existuje několik strategických dokumentů, které se zabývají 

demografickými změnami a stárnutím populace. Jedná se především o Národní akční plán 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Neexistuje ale ucelená právní 

úprava, která by ukládala za povinnost přihlédnout při vytváření nové legislativy k 

demografickým změnám nebo upravovat tu stávající podle demografických trendů. K 

demografickým změnám je třeba přistupovat systematicky, protože jen včasná a provázaná 

příprava společnosti a jejích veřejných politik na demografické změny je zárukou toho, že 

nebudou pro společnost představovat hrozbu, ale naopak příležitost, například v podobě 
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nových sektorů ekonomiky spojených s péčí nebo obecně potřebami starších lidí. Příprava 

na demografické změny musí obsáhnout celou řadu oblastí od vzdělávacího systému přes 

trh práce až po sociální služby nebo sociální systém. Nedílnou součástí včasné reakce na 

demografické změny je i systematické plánování kapacit veřejných služeb v závislosti na 

demografických trendech. Vzhledem ke stárnutí populace do přípravy na demografický vývoj 

patří také podpora neformálních pečujících, celoživotní vzdělávání nebo podpora setrvávání 

seniorské populace na trhu práce a obecně podpora politiky aktivního stárnutí a 

smysluplného využívání volného času starších osob a seniorů (aktivní účast na životě 

komunity, kultura, cestování, apod.). 

Základní procesy demografické reprodukce: 

Natalita (porodnost) a mortalita (úmrtnost). Proces úmrtnosti popisují úmrtnostní tabulky, 

jejichž výsledným ukazatelem je naděje dožití – life expectancy / střední délka života. Ta 

udává předpokládaný počet let, které má osoba daného věku a pohlaví v průměru před 

sebou. Od naděje dožití je nutné odlišit průměrný věk žijících (aritmetický průměr, který 

odráží věkovou strukturu). Jako věkový medián se označuje věk, který rozděluje danou 

populaci na dvě stejně početné poloviny (čím je nižší, tím více je dětí a mladých dospělých 

oproti lidem ve středním a vyšším věku). 

Demografickým trendem je ve vyspělých státech v současnosti stárnutí populace. V EU 

populace stále vzrůstá (předpokládán je růst do roku 2060), ale významně stárne. Zatímco 

v roce 2008 byl počet dětí třiapůlkrát vyšší než počet velmi starých lidí (80letých a starších) 

v roce 2060 bude tento počet již téměř vyrovnán. S prohlubujícím se procesem 

demografického stárnutí a růstem počtu starších lidí nabývá na významu kvalita života, tj. v 

jakém zdravotním stavu a za jakých sociálních podmínek prožívají lidé svůj prodlužující se 

věk. Podle tzv. zdravé délky života při narození prožijí muži v ČR v průměru pouze 62 let v 

dobrém zdraví, tj. bez zdravotního omezení, a ženy 64 let. Jak muži, tak ženy tedy prožívají 

relativně značnou část svého seniorského věku s nějakou zdravotní indispozicí. Naděje 

dožití při narození byla v ČR v roce 2014 cca 75,8 let pro muže a 81,7 let pro ženy; průměr 

za EU byl v roce 2013 cca 77,8 let pro muže a 83,3 let pro ženy. 

Souvisejícím pojmem je tedy tzv. zdravé dožití (Healthy life expectancy), kdysi označováno 

jako naděje na dožití bez disability / nesoběstačnosti. Zdravé roky života, zdravé dožití 

představovaly (výzkum ÚZIS, 2007) dle výpočtů provedených na základě úmrtnostních 

tabulek a subjektivně pociťované disability 63 let u žen a 61 u mužů.  
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Pojem disability rates (míra nesoběstačnosti) pak označuje míru určující tu část populace 

(seniorů), kteří pravděpodobně potřebují služby dlouhodobé péče. Tento parametr je 

definován jako závislost alespoň v jedné ze základních aktivit denního života (Activity 

daily living ADL). 

Extenzivní typ reprodukce charakterizovaný vysokými mírami natality i mortality, zvláště 

novorozenecké a dětské, trval v Evropě zhruba do vrcholu renesance. Naděje dožití byla 

nízká, rodiny měly mnoho dětí, stáří se dožíval jen zlomek populace. Na vrcholu renesance 

došlo ke změně v intenzivní typ reprodukce – pokles mortality byl následován poklesem 

natality. Věková struktura se posléze měnila na typ stacionární (postupné dožívání vyššího 

stáří) a v zemích s nízkou porodností na typ regresivní (nízká sňatečnost, bezdětné rodiny či 

jen s 1 dítětem). 

 

Obr. 1 Typ věkové struktury populace 

 

Demografický vývoj od poloviny 20.stol. do poloviny 21.stol. je dramatický a probíhá 

asynchronně v zemích hospodářsky vyspělých a v zemích rozvojových (tzv. zemích třetího 

světa), kde je opožděný. Demografické stárnutí je definováno jako nárůst podílu osob 

seniorského věku, přičemž za hranici stáří se dnes považuje věk 65 let. 

Do roku 2050 bude dle odhadů o vzestupu počtu seniorů v ČR každý dvacátý občan 

starší 85 let.  

Tato prognóza bude s vysokou pravděpodobností naplněna. Proto je důležitý i odhad 

zdravotního a funkčního stavu budoucích seniorů, kteří se budou lišit od současných seniorů 

zdravotně, funkčně i životními ambicemi. Jelikož bude záležet na jejich zdravotním stavu, 
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práceschopnosti, je nutné myslet na vytváření podmínek pro jejich společenskou participaci 

včetně zaměstnanosti, bude záležet na míře potřebné sociální podpory a ošetřovatelské 

péče v případě závažných funkčních deficitů a zdravotních problémů neúspěšného stárnutí. 

 

Zemřelí 

Ročně umírá v ČR v okolo 100 tisíc osob (z toho 62 % tisíc úmrtí lze definovat jako úmrtí pro 

chronickou příčinu). 25 % všech zemřelých tvoří onkologicky nemocní. Do 40. roku života 

umírají častěji muži (v poměru 3:1) a to nejčastěji následkem úrazů. Po 40. roce se jako 

příčiny úmrtí projevují zhoubné novotvary. S rostoucím věkem pak začínají dominovat 

selhání kardiovaskulárního systému. Z dlouhodobé perspektivy lze pozorovat nárůst úmrtí 

způsobených respiračními chorobami případně diabetem (úmrtí na respirační onemocnění 

2,6 % v roce 2004 a 5,0 % v roce 2015; úmrtí na diabetes 1,3 % v roce 2004 a 3,4 % v roce 

2015). 

Lidé umírají v nemocnicích. Více než 2/3 úmrtí v ČR se odehrává na lůžku 

zdravotnického zařízení. U 26 % zemřelých byla následně provedena pitva. 

Nejčastější skupinou příčin smrti zůstávají dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, které se v 

roce 2015 podílely na celkové standardizované úmrtnosti (standardizováno za použití WHO 

Evropského standardu) 43 % (u mužů to bylo 41,8 %, u žen 44,9 %), následovaly zhoubné 

novotvary s podílem 25,7 % u mužů a 25,4 % u žen.  
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Obr. 2: Zdroj: Zdravotnictví ČR, 2016. 
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Srovnání se situací standardizované úmrtnosti v roce 2002 nabízí obrázek 3. 

 

Obr. 3 Zemřelí, 2012. Zdroj: ÚZIS, 2012. 

Struktura zemřelých podle příčiny je srovnatelná s ostatními rozvinutými zeměmi střední a 

západní Evropy. Lze říci, že většina lidí umírá na progresi nebo komplikaci některého 

chronického onemocnění. U mnohých jedinců úmrtí předchází období, kdy nemoc 

pacienta funkčně limituje a působí mu řadu zdravotních, duševních i společenských obtíží. 

Toto období trvá v závislosti na typu základního onemocnění měsíce až roky. Tato skupina 

pacientů vyžaduje určitou formu dlouhodobé péče, včetně paliativní péče. V ČR však 

v současné době nejsou podmínky k tomu, aby mohla být kvalitní paliativní a dlouhodobá 

péče pro danou potřebnou skupinu dostupná. 
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Tvrzení lze opřít o statistické údaje místa úmrtí osob v ČR. Jak ukazuje tabulka 1, stejně jako 

v Evropských zemích i v ČR připadá nejčastější místo úmrtí akutním nemocnicím a 

nemocnicím dlouhodobé péče.  

 

Tab. 1 Místo úmrtí. (Zdroj: ÚZIS, 2012) 

Dle odhadů je pouhých 5 – 10% z úmrtí v domácím prostředí očekávaných, ostatní jsou 

náhlá, nečekaná, kdy pacient umírá před příjezdem služby rychlé lékařské pomoci.  

Data dokládají nízký podíl pacientů v domácí péči a stále přetrvávající trend 

institucionální dlouhodobé péče především ve zdravotnických službách. 

V souladu s údaji o demografické situaci v ČR, potažmo v Evropě, by sociální politika státu 

měla nastavit systémovou podporu různorodých forem a typů dlouhodobé péče (podpora 

formální i neformální péče), především podporu jejich financování. S ohledem na uvedené 

demografické trendy bude klíčovou roli sehrávat poskytování LTC v domácím / přirozeném 

prostředí stárnoucích osob. Pro zajištění terénních a domácích forem LTC je nutná nejen 

finanční podpora neformálních pečovatelů, ale rovněž rozvoj spektra služeb, které by 

doplnily neformální péči koncentrovanou na osobu jednoho pečovatele (nejčastěji ženy – 

dcery či manželky dlouhodobě nemocných a nesoběstačných osob).  

Podrobněji v kapitole věnované sdílené péči. 
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2.1 DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ VE 

SPOLEČNOSTI 

Společenská segregace? A Stigmatizace? 

K diskriminaci dlouhodobě nemocných osob či osob s postižením přispívá jejich oddělení od 

tzv. většinové populace neboli segregace. Segregace znemožňuje rozšiřování poznání o 

individuálních charakteristikách jedinců, tím posiluje striktnost obvykle negativních (nejen 

myšlenkových) stereotypů, které máme o celé skupině. Sociální postavení se mění 

nástupem životních fází či fází nemocí. Vnímání odlišností velmi ovlivňují média. 

Stigmatizace  může být důsledkem odlišností jedinců od většiny, jedinec nesplňuje 

očekávání či požadavky společnosti (většiny). (srov. Etiketizační teorie: nálepkování – 

labeling).  

Naopak se můžeme setkat také s tzv. ostrovy pozitivní deviace, tedy pozitivního postoje, 

z něhož dlouhodobě nemocní mohou profitovat. Jde (nejen) o dobrovolnické aktivity pro 

cílové skupiny dlouhodobě nemocných a seniory, propagaci hospicové péče, neziskových 

organizací, aktivity nadačních fondů apod. 

Úkol: Vyhledejte za poslední ½ roku články o seniorech (anebo umírání) ve vybraném tisku. 

Srovnejte jejich zastoupení např. s tématy zdravá strava, hubnutí. 

 

Jak k dlouhodobě nemocným přistupovat? 

Společenské prostředí a život osob dlouhodobě nemocných, seniorů a osob s postižením je 

odborníky spojováno s pojmy osobní autonomie, svoboda, závislost, smysluplnost života 

s omezením, s problematikou bariér. Níže v textu předkládáme jejich vysvětlení, bez hlubší 

analýzy komplexní problematiky postavení nemocných ve společnosti. Tuto oblast 

ponecháme odborníkům, autorům z oboru sociologie. Např.: Sýkorová, D., 2007; 

Štěpánková, H. a kol., 2014 či sociálního lékařství  

Autonomie je považována za „relativní samostatnost jedinců vzhledem k sociálnímu okolí, 

jejich schopnost, vůli a možnost vést v daném prostředí život podle vlastních pravidel, 

rozhodovat o něm a kontrolovat jej“ (Sýkorová, 2007:75), úzce souvisí s respektem vůči 
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soukromí jedince, je to kontrola informací o vlastní osobě, tedy nevměšování druhých (nebýt 

pod jejich dohledem např.: pracovníků instituce) tzv. self direction. 

Svoboda jako „nepřítomnost interference a současně přítomnost alternativ jednání je 

nezbytnou podmínkou autonomie individua, rozvinutí jeho cílů a zájmů. Svoboda je 

svobodou, nechává-li dostatek prostoru pro lidskou volbu a aktivitu“ (Sýkorová, 2007:75). 

Pokud se člověk stane závislým na péči druhých, přichází vyšší citlivost vůči chování 

druhých. Lidé jsou často „dotčeni“ tím, že nejsou stálým středem zájmu druhých, současně si 

uvědomují ztrátu elánu, své prestiže, důležitosti. Narůstá pocit ohrožení, nedůvěry. 

V případě, že o dlouhodobě nemocného pečuje odborník (zdravotník, pečovatel…), musí jej 

respektovat jako osobnost na jeho nejvyšší úrovni. Předpokládá se tzv.: partnerský přístup. 

Hlavním projevem partnerského přístupu je osobní zájem o pacienta a jeho biografii. 

Příkladem přístupu v odborné práci s klienty, který se právě osobnímu životnímu příběhu 

věnuje je tzv. narativní přístup (např.: u osob s demencí, s dlouhodobými onemocněními 

psychickými i fyzickými) anebo tzv. autobiografie. Další vhodný přístup je zaměřený na 

člověka podle C. Rogerse (Person-centered approach). Formou nedirektivních rozhovorů a 

za použití projevů empatie, opravdovosti a bezpodmínečného přijetí pacienta lze docílit 

vysoce personalizovaného vztahu a přístupu k dlouhodobě nemocnému člověku.  

Opakem je paternalistický vztah, kdy jsou uplatňovány vzorce nadřazeného chování ze 

strany pečovatele, odborníka atp.  

Smysluplnost života s omezením, dlouhodobým onemocněním, postižením apod. Každý 

člověk někam směřuje. Svou aktivitou se přibližuje k cílům. To se však vlivem postižení či 

nemoci proměňuje a o to více je klíčové orientovat se na smysl života. Na jeho hodnoty 

v utrpení. Tzv. Logoterapii vyvinul V. E. Frankl a naznačil 3 druhy lidských hodnot, k nimž 

lze zaměřit svůj život. Zážitkové hodnoty – se týkají toho, co v nás probouzí kladné emoce. 

Jsme příjemci zážitkových hodnot (z umění, hudby apod.). Přináší nám emoce jako radost, 

potěšení. Hodnoty vytvářené vlastní činností – tedy volní. Klíčovým faktorem je naše 

aktivita, tvůrčí činnost a potenciál, kterým obohacujeme druhé, svět. Postojové hodnoty – 

např.: úctyhodný postoj k utrpení, lidé, kteří se v útrapách „nedají“. Tento přístup je velmi 

nosný právě při práci s dlouhodobě nemocnými a umírajícími. Stejně tak i přístup zvaný 

Empowerment (zmocňování, autor K. W. Thomas) či posilování svých zdrojů pro zvládání 

situace. Rovněž vyžaduje umění klást správné otázky vedoucí k posílení ke zvládání dané 

situace a ponaučení pro budoucnost (vlastní i těch druhých). 
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Pro udržení podstaty své existence je klíčové udržování dřívějších sociálních rolí, které 

jsou zdrojem psychosociální podpory pacientů s dlouhodobým onemocněním.  

 

Program Zdraví 2020 (Národní strategie ochrany a podpory 

zdraví a prevence nemocí): 

Postavení dlouhodobě nemocných, kteří vyžadují formy dlouhodobé péče v české 

společnosti, je ve velké míře závislé na organizaci, struktuře a legislativním ukotvení 

poskytování LTC v ČR. Proto vnímám jako zásadní seznámit studující s kroky 

zodpovědného rezortu - Ministerstva zdravotnictví. Podrobněji v samotném dokumentu. 

V roce 2014 byla zahájena intenzivní jednání mezi resorty práce a sociálních věcí a 

zdravotnictví a to s ohledem na programové prohlášení vlády a setkání ministrů obou resortů 

na téma zdravotně sociálního pomezí. Akční plány jako celek pokrývají oblasti spadající 

převážně do působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR s přesahy do dalších oblastí. V těch je 

proto nezbytná spolupráce s ostatními resorty, v tomto případě práce a sociálních věcí. 

Předkládaný akční plán následné, dlouhodobé a domácí péče se soustředí převážně na 

zdravotní část této péče, ale při plnění jednotlivých aktivit bude mít na zřeteli a jednat v 

souladu s výstupy probíhajících meziresortních jednání mezi Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Snahou akčního plánu je řešit tři 

následující oblasti: 

 kontinuální zvyšování kvality následné, dlouhodobé a domácí péče, 

 zlepšení dostupnosti indikované péče v souladu s demografickým vývojem populace, 

 zvýšení efektivity poskytovaných služeb následné, dlouhodobé a domácí péče. 

Cílem akčního plánu je dosáhnout plnění aktivit ve všech třech uvedených oblastech v 

průběhu trvání akčního plánu, tj. do roku 2020, a tím zlepšit podmínky poskytování 

následné, dlouhodobé a domácí péče. Koordinátorem všech plánovaných aktivit bude 

Ministerstvo zdravotnictví („MZ“), některé dle povahy budou zajišťovány externím  

dodavatelem v souladu s platnými právními předpisy. 
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Následná, dlouhodobá a domácí péče patří do komplexu systému zdravotně sociálních 

služeb v ČR mezi zdravotní služby a služby sociální péče. Tímto ohraničením je také 

determinován její rozsah, obsah a styčná místa s oběma uvedenými segmenty.  

Pro oblast zdravotních služeb se akční plán odvolává na zákon č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále „zákon o zdravotních 

službách“). Pro oblast služeb sociální péče je platný zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách (dále „zákon o sociálních službách“). 

Následná a dlouhodobá lůžková péče je vymezena v zákoně č. 372/2011Sb. (§ 9 odst. 

c) a d) o zdravotních službách: 

 Následná lůžková péče (§ 9 Lůžková péče odst. c)) je podle stávajícího znění 

zákona poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnózaa došlo 

ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení 

chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména 

léčebně rehabilitační péče; v rámci této lůžkové péče může být poskytována též 

následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí na 

podpoře základních životních funkcí. 

 Dlouhodobá lůžková péče (§ 9 Lůžková péče odst. d)) je péče, která je 

poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a 

bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; v rámci této lůžkové 

péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče pacientům s poruchou 

základních životních funkcí. 

 Domácí péče (§ 10 Zdravotní péče poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta) je poskytována v rámci „zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním 

prostředí“ pacienta spolu s návštěvní službou. Součástí domácí péče je 

ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče. 

 Lázeňská péče (§ 5 Druhy zdravotní péče odst. f)) je poskytována pacientovi, jehož 

zdravotní stav odpovídá podmínkám pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 

péče s využitím přírodního léčivého zdroje nebo klimatických podmínek vhodných k 

léčení podle lázeňského zákona.  

Pro výše uvedené druhy poskytované péče je též vžitý termín „postakutní péče“, jakožto 

péče poskytovaná následně po péči akutní a v tomto smyslu je také dále používána V 
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minulosti byla zdravotně sociální péče v ČR zajišťována v jednoduchém režimu zdravotní 

péče, který zahrnoval zdravotnická zařízení lůžková a ambulantní s vypracovaným 

systémem hierarchie služeb a prevence, navazující od roku 1972 na zdravotnická zařízení 

(odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných - LDN) a na segment sociálních 

služeb (např. pečovatelské služby a domovy pro seniory). Součástí zdravotně sociální péče 

byly také specializované sestry – např. geriatrická a dětská terénní sestra. Po roce 1989 

vznikl nový systém zdravotních služeb, který byl modifikován zcela novým pojetím péče, 

založeným na poskytování služeb pacientovi také s ohledem na jeho informované rozhodnutí 

či přání a dále se zcela zásadními změnami v úhradových režimech zdravotních služeb. 

Systém zdravotních služeb v ČR tak vstoupil do dlouhodobé komplexní transformace, v 

jejímž rámci došlo na základě příslušné legislativy a vyhlášek k posílení důležitosti a 

potřebnosti segmentu postakutní péče (zejména transformací odborných léčebných ústavů a 

LDN). Současně byly do seznamu zdravotních výkonů mimo jiné zavedeny příslušné 

„ošetřovací dny“ resp. využití lůžek ve dnech. 

Základními charakteristikami postakutní péče současnosti jsou: 

 odborná heterogenita segmentu; 

 poptávka po sociálně zdravotních službách následné, dlouhodobé a domácí péče v 

ČR převyšující pokrytí službami, možnosti segmentu; 

 nekorespondující personální osazení a technické vybavení s rozsahem poskytované 

péče a služeb; 

 neadekvátní investice do segmentu postakutní péče s ohledem na potřeby systému; 

 nemotivující nastavení systému postakutní péče s ohledem na zlepšování kvality a 

efektivity na úrovni poskytovatele ani a efektivity služeb na úrovni pacienta; 

 neodpovídající využívání služeb postakutní péče s ohledem na zdravotní potřeby a 

funkční možnosti pacientů; 

 nedostačující systém sběru dat a vhodných indikátorů pro měření kvality a efektivity 

poskytované péče; 

 nedostatečný systém kontroly fungování, kvality i efektivity jednotlivých typů služeb v 

segmentu postakutní péče. 
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Segment postakutní péče slouží jako další mezikrok v postupu pacientů systémem zdravotně 

sociálních služeb v ČR. Na vstupu přijímá pacienty zejména z akutních hospitalizací ke 

stabilizaci zdravotního stavu a k návratu funkčních schopností, na výstupu velmi úzce 

spolupracuje se systémem sociálních služeb. Za reálného předpokladu stále se zkracující 

doby hospitalizace akutní péče a s narůstající počtem pacientů ve vyšších stupních závislosti 

se bude potřeba a využití služeb postakutní péče kontinuálně zvyšovat. 

 

Kontrolní otázky a otázky k samostudiu: 

V literatuře vyhledejte a definujte pojmy: stigmatizace, sociální izolace, autonomie. 

Která onemocnění vedou k potřebě pomoci člověku prostřednictvím systému dlouhodobé 

péče? 

Vyhledejte, jaká byla mortalita v ČR v letech 2010 - 2017? 

Pokuste se vysvětlit rozdíl mezi střední délkou života a délkou zdravého dožití (healthy life 

expectancy). Vyhledejte si údaje Českého statistického úřadu. 
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3. SUBJEKTY DLOUHODOBÉ 

PÉČE 
Kl íčová slova  kapitoly:  

poskytovatelé dlouhodobé péče, subjekty, sociální služby, zdravotnické služby, profesionální 

péče x neformální (rodinná / laická) péče, kapacity profesionálních pečujících a 

institucionální péče, rodinná péče – podpůrná péče, neosobní péče, osobní péče 

Průvodce studiem: 

Subjektem se rozumí poskytovatel dlouhodobé péče, který nabízí a realizuje služby klientům 

– objektům přijímajícím péči. 

 

Subjekty LTC 

Hlavním poskytovatelem by měl být  

1) ošetřující lékař, tedy registrující praktický lékař či ošetřující lékař pacienta v lůžkovém 

zdravotnickém zařízení. 

2) Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví řídí 

a kontroluje výkon státní správy v oblasti dlouhodobé péče. Stanovují pravidla financování 

LTC, zabezpečují podmínky pro další vzdělávání pracovníků dlouhodobé péče, vytváří 

podmínky pro spolupráci orgánů veřejné správy v oblasti dlouhodobé péče, vede evidenci 

poskytovatelů dlouhodobé péče. 

3) Úřad práce ČR se podílí na rozhodování o přiznání sociálních dávek a příspěvků. 

4) Kraje a obce ve vzájemné spolupráci a ve spolupráci s poskytovateli služeb vytváří 

podmínky pro poskytování kvalitní dlouhodobé péče, podílí se na strategickém plánování, 

síťování a komunitním rozvoji služeb dlouhodobé péče, zajišťují dostupnost informací a 

služeb. 
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3.1 FORMY DLOUHODOBÉ PÉČE 

Dlouhodobá péče je poskytována v terénní, ambulantní či institucionální formě. 

Současně se prosazuje: 

1) systém komunitní péče na úrovni obcí, optimálně ve spolupráci s komunitní sestrou, 

praktickým lékařem a zdravotně-sociálním pracovníkem.  

2) systém koordinace rehabilitace na místní úrovni (obcí, měst, krajů) ve spolupráci 

s obcemi a zástupci poskytovatelů pomoci a podpory (formálních i neformálních). 

Terénní péče je zajišťována v podobě zdravotní či sociální péče (viz kapitola 3.2). Terénní 

zdravotnická péče může mít podoby: hospicová péče (odborná zdravotnická paliativní 

péče neboli mobilní hospic je v domácím prostředí poskytována jen pokud se na péči podílí 

také rodina nemocného), dlouhodobé zdravotní péče, domácí hospitalizace (např.: 

poúrazová a pooperační péče navazující na hospitalizaci či ošetření v nemocnici), 

preventivní domácí péče, ale i jednorázové zdravotní péče.  

 

Pro ilustraci uvádím příklady dlouhodobé domácí péče:  

Chronická onemocnění plic a dýchacích cest vedou v některých případech k částečné 

závislosti klienta na dýchacích přístrojích, přívodu kyslíku z kyslíkových bomb a oxygenátorů. 

Hlavní odpovědnost i znalosti o této péči má v domácí péči většinou dobře vyškolený klient. 

Tým domácí péče a praktický lékař klienta při jeho léčbě edukují, informují a podporují. 

Jednoznačně lacinější i pro klienta příjemnější je tato léčba v domácím prostředí. 

Gastroenterologická onemocnění. V popředí specializované intervence je péče o stomie a v 

případech velkých střevních resekcí i intravenosní, alternativně i jiná forma výživy, kterou 

aplikuje sestra z agentury domácí péče. Po lékařské stránce se starají o klienty kromě 

praktických lékařů i konsiliárně chirurgové a gastroenterologové.  

Metabolická onemocnění. Nácvik aplikace insulinu u dětí s diabetes mellitus typ I. - po dobu 

14 dnů v rámci domácí péče je integrální součástí výkonů v odbornosti 925. Součástí domácí 

péče je i péče o klienty s diabetes mellitus II., kteří jsou ze zdravotních důvodů plně či 

částečně závislí na odborné péči (klienti po komplikacích doprovázejících diabetes mellitus II 
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- po amputacích, nevidomí, desorientovaní, atd.) Další metabolická onemocnění vyžadují 

zajistit management bolesti, hydrataci organismu klienta, včetně odstranění metabolitů z krve 

klienta (peritoneální dialýza). 

Neurologická onemocnění, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy zahrnuje 

péči o klienty po ictu, s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou multiplex, 

syringomyelií, paraplegiky, kvadruplegiky a další je díky častosti výskytu - v základním 

rejstříku diagnostických i indikačních skupin každého praktického lékaře a agentury domácí 

péče. Jedná se obvykle o časově náročnou péči, kterou provádí celý tým domácí péče spolu 

s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky klienta.  

Onkologická onemocnění si vyžadují aplikaci léků proti bolesti a zajištění takového prostředí, 

které by minimalizovalo stres a vliv infekcí na chemoterapií zeslabený imunologický systém 

klienta. Delší pobyty v nemocnici mají u těchto klientů obvykle neblahý vliv na jejich 

psychický stav. V úzké spolupráci s onkology a praktickými lékaři se daří léčbu i ošetřování 

onkologicky nemocných klientů provádět v domácím prostředí. V některých případech 

provádí onkolog chemoterapii včetně její kontroly ambulantně a aplikaci léků, či procedur 

zmírňujících bolest indikuje praktický lékař. Na základě indikace praktického lékaře provádí 

management bolesti tým agentury domácí péče. Výhody kombinace ambulantní a domácí 

léčby, její příznivý vliv na celkový stav klientů i na průběh onemocnění je jednoznačný. K 

tomu přistupují navíc nemalé úspory za ušetřenou hospitalizaci i za kratší dobu pracovní 

neschopnosti.  

Psychická onemocnění si vyžadují monitoring stavu klientů s psychickým onemocněním, 

podávání léků, aktivizace, resocializace, předávání informací a zajištění edukace pro jejich 

blízké. Pokud je domácí péče poskytována ve správném rozsahu a kvalitě, nedochází ke 

zbytečné dekompenzaci stavu. Stav klientů je nutné monitorovat pravidelně. Okamžitá 

signalizace informace o změně duševního i sociálního stavu klienta psychiatrovi a jeho 

následná cílená intervence přispívá významně ke zkvalitnění života u této diagnostické 

skupiny klientů i jejich blízkých. 

Příklady preventivní domácí péče: 

Domácí péče je vhodná zejména pro terciární prevenci, která je zaměřena na zábranu 

komplikacím u již probíhajícího onemocnění. Její součástí je například pravidelná kontrola 

celkového stavu a měření fyziologických hodnot u klientů (plně, či částečně závislých na 

pomoci druhé osoby) s kardiovaskulárním onemocněním, odběry biologického materiálu u 

klientů s metabolickým onemocněním, kontrola stupně resocializace a kompenzace stavu u 
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klientů s psychickým onemocněním. V rámci komunity je možné využít systém domácí péče i 

pro sekundární prevenci - tzn. odkrývání ranných stadií chorob prostřednictvím 

vyhledávacích testů (screeningu). 

V oblasti poskytování sociálních služeb je terénní péče nabízena v podobě: 

Osobní asistence – Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v 

přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

Pečovatelská služba – Terénní nebo ambulantní služba, která je poskytovaná osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Podpora samostatného bydlení – Terénní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, 

včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Odlehčovací služby – Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; 

cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Tísňová péče – Terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 

nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

Ambulantní péče je zajišťována rovněž službami, které nabízejí různé rezorty. Typické 

ambulantní služby nabízí zdravotnické služby: ambulance lékaře, stacionáře – většinou 

součást služeb zdravotnických zařízení, nemocnic (např.: rehabilitační stacionáře pro děti, 

denní stacionáře pro klienty psychiatrických oddělení). Sociální služby nabízejí ambulantní 

sociální a odlehčovací služby či sociálně aktivizační služby v podobě denních center, 

stacionářů aj.: 

Odlehčovací služby – Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; 

cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 
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Centra denních služeb – Ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Denní stacionáře – Ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Institucionální péče je poskytována v pobytových zařízeních různých resortů. Hospitalizace 

ve zdravotnickém zařízení či dlouhodobý pobyt v pobytovém zařízení sociálních služeb mají 

svá pravidla a specifika, která se řídí platnou legislativou. Specifickou situací je poskytování 

pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení: 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – Pobytové 

sociální služby se poskytují osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické 

osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, 

než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních 

služeb v zařízeních sociálních služeb. 

 

3.2 SÍŤ POSKYTOVATELŮ DLOUHODOBÉ 

PÉČE 

Poskytovatelé dlouhodobé zdravotní péče 

Na základě Národního zdravotnického informačního systému rozlišujeme následující druhy 

zdravotnických zařízení a pracovišť určených k poskytování ošetřovatelské následné 

péče. Ošetřovatelská následná péče je definována jako „péče poskytovaná dlouhodobě 

chronicky nemocným osobám, která navazuje zpravidla bezprostředně na péči akutní.“ 

Dlouhodobá péče ve zdravotnických zařízeních je považována za péči zdravotní a je 

vymezena Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) a Zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách. 
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Lůžková zdravotnická zařízení: 

Nemocnice následné péče – poskytují ošetřovatelskou následnou péči v návaznosti na péči 

v nemocnicích akutní péče. 

Léčebny dlouhodobě nemocných – specializované odborné léčebné ústavy, kde je seniorům 

s dlouhodobým chronickým onemocněním poskytována ošetřovatelská následná a 

rehabilitační péče. 

Hospice – specializované odborné léčebné ústavy, kde je poskytována paliativní péče 

osobám v pre-terminálním a terminálním stádiu nemoci. 

Ostatní odborné léčebné ústavy – odborné léčebné ústavy nezařazené jinam, poskytující 

ošetřovatelskou následnou a rehabilitační péči. 

Oddělení a pracoviště ošetřovatelské následné péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 

(DIOP) a dlouhodobé intenzívní péče (DIP) v nemocnicích akutní péče a fakultních 

nemocnicích – vyčleněná lůžka pro pacienty s dlouhodobými chronickými nemocemi v rámci 

nemocnic, které poskytují převážně akutní či vysoce specializovanou péči. 

Oddělení gerontopsychiatrická – zpravidla v psychiatrických léčebnách – péče poskytovaná 

osobám s duševními poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná ústavní péče. 

Z hlediska délky poskytované péče lze mezi zařízení, která poskytují dlouhodobou péči řadit 

také: 

Psychiatrické léčebny – odborné léčebné ústavy patřící do zdravotnických zařízení, které 

jsou určeny k poskytování ústavní péče osobám s duševními poruchami, u nichž je nezbytná 

specializovaná ústavní péče. 

Rehabilitační ústavy – odborné léčebné ústavy patřící do zdravotnických zařízení ústavní 

péče, které jsou určeny k poskytování komplexní dlouhodobé rehabilitační ústavní péče. 

Dětské léčebny – zahrnují dětské psychiatrické léčebny a tzv. ostatní dětské léčebné ústavy, 

které poskytují ústavní péči buď dětem s duševními poruchami, u nichž je nezbytná 

specializovaná péče, nebo poskytují jinou specializovanou ústavní péči v některém 

z lékařských oborů. 

Ostatní léčebné ústavy (léčebny tuberkulózy, respiračních nemocí TRN, aj. pro dospělé). 
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Domácí zdravotnická péče: 

Agentury domácí zdravotní péče – zdravotnická zařízení, která zajišťují občanům odbornou 

ošetřovatelskou péči v jejich domácím prostředí. Tato zařízení poskytují péči komplexní – 

zdravotní, sociální i další. 

 

Sociální služby pro oblast dlouhodobé péče 

Pro oblast dlouhodobé péče je relevantní široké spektrum sociálních služeb. 

V současnosti není žádným předpisem přesně označeno, které druhy sociálních služeb dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách lze analyzovat. Proto je v tomto ohledu 

důležité rozlišení druhů sociálních služeb na: 

 sociální poradenství,  

 služby sociální péče (SSP) a  

 služby sociální prevence  

dle §32 zákona o sociálních službách. 

Pro zajištění dlouhodobé péče jsou z těchto tří skupin sociálních služeb nejvíce relevantní 

služby sociální péče. 

Pro dlouhodobou péči jsou relevantní služby, v rámci kterých je poskytována pomoc při 

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu7 a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu8. Potenciál při poskytování dlouhodobé péče mají i služby 

sociální péče poskytující jiné formy podpory a pomoci. Lze využít všech 14 druhů služeb 

sociální péče vymezených výše uvedenou legislativou (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách). 

 

                                                
7
 Podle Zákona o sociálních službách patří tato činnost mezi základní u těchto služeb sociální péče: osobní 

asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče. 
8
 Jedná se o základní činnost u stejných druhů SSP jako v předchozím případě. Kromě nich je ale také základní 

činností v případě center denních služeb. U osobní asistence je její rozsah zúžen pouze na pomoc při osobní 

hygieně. 
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3.3 SPEKTRUM PROFESIONÁLŮ 

PEČUJÍCÍCH PROFESÍ 

Specifické profese pro dlouhodobou péči je obtížné identifikovat z důvodu problematického 

vymezení LTC stávající legislativou. 

Proto kapitola uvádí výčet odborných pracovníků resortů zdravotnického a sociálního zvlášť, 

dle platné legislativy. 

Průvodce studiem: V současnosti se v ČR na péči o osoby zdravotně znevýhodněné, 

dlouhodobě nemocné a seniory podílí především pracovníci ve zdravotnictví, pracovníci 

registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a rodinní (neformální, komunitní) 

pečující. Do okruhu neformálních pečujících lze zařadit rovněž osoby poskytující péči 

v institucích, které nespadají pod uvedené resorty (nápravné ústavy, věznice, náboženské 

instituce – řády, kláštery). Tyto jsou označovány rovněž jako institucionální domácnosti, kde 

osoby zde žijící nenesou osobní odpovědnost za vedení domácnosti. 

 

Spektrum profesionálních pečujících profesí 

Někdy je za synonymum dlouhodobé péče považován pojem zdravotně-sociální péče, který 

může evokovat výkon profese zdravotně sociálního pracovníka (zdravotně sociální 

práce). Ten se však na uspokojování potřeb a dosahování cílů klientů v dlouhodobé péči 

uplatňuje jen z části. Především v oblasti uspokojování psychosociálních potřeb, v podpoře a 

udržování soběstačnosti, v zajištění podmínek pro udržení soběstačnosti, sociálního 

poradenství, psychologické podpory a dalším výkonu sociální práce. Profese a vzdělávání 

v oboru zdravotně sociální pracovník navázala na tradici sociální práce ve zdravotnictví u 

nás, kde byla vykonávána tzv. sociálními sestrami (podrobněji In Kuzníková, 2013). Jde o 

odborníka v profesi sociální práce, nelékařského zdravotnického pracovníka bez odborného 

dohledu (v souladu s platnou legislativou jde o vysokoškolský obor se souhlasným 

stanoviskem ministerstva zdravotnictví), který se však nepodílí na přímé péči a uspokojování 

biologických potřeb.  

Zde je nutné odlišit odborné sociální a zdravotně sociální pracovníky (vzdělávané na 

terciární úrovni) od tzv. pracovníků v sociálních službách (pracovníci přímé péče, obslužní 
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pracovníci). Ti jsou připravováni specificky pro sociální služby a vzděláváni v kurzech. 

Zaměření je především na pomoc se sebeobsluhou a obsluhou u klientů se sníženou 

soběstačností. Někteří tito pracovníci jsou zcela bez kvalifikace, jiní mají vzdělání 

v rozličných oborech. 

Na uspokojování potřeb se rovněž podílí pracovníci oboru ošetřovatelství, pedagogiky aj. 

Pojem dlouhodobé péče je v zahraniční literatuře spojován s ošetřovatelskou péčí 

(nursing/pflege). Ošetřovatelství je však obor, který je součástí zdravotní péče – včetně 

péče o pacienty s akutními onemocněními, preventivní, komunitní péče a asistence při 

léčebné (medicínské) péči. Ošetřovatelský přístup v dlouhodobé péči má pozitivní i negativní 

aspekty. Mezi pozitiva lze řadit vysokou profesionalitu a komplexnost péče z hlediska všech 

(bio-psycho-sociálních) potřeb. Naopak jako negativní je chápána medicinalizace problémů a 

vysoká kvalifikovanost, která snižuje motivaci při výkonu jednoduchých činností, kde 

kvalifikovaní pracovníci neuplatní své schopnosti. Za následek lze považovat nespokojenost, 

která u těchto odborností může vést až k syndromu vyhoření a paradoxně ke zhoršení 

úrovně péče o klienty. 

Specializovaná způsobilost je podmínkou k samostatnému výkonu povolání lékaře a 

některých nelékařských povolání (klinický psycholog, logoped, fyzioterapeut) a zvláštní 

odborná způsobilost se vztahuje k úzce vymezeným činnostem a získává se úspěšným 

ukončením certifikovaných kurzů v souladu s legislativou uvedenou dále. 

Při výkonu profesí v oblasti dlouhodobé péče je vyžadována zdravotní způsobilost a 

bezúhonnost a celoživotní vzdělávání. Povinnost celoživotního vzdělávání je společná všem 

zdravotnickým pracovníkům, jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví a je stanovena i 

pracovníkům v sociálních službách. Liší se kontroly jejich plnění. 

Vymezení pracovníků v dlouhodobé péči ve zdravotnictví 

Způsobilost k výkonu zdravotnických povolání a jiných odborných pracovníků upravují 

následující právní předpisy. Oba zákony o způsobilosti vymezují jednotlivá zdravotnická 

povolání z hlediska požadavků na vzdělání a další složky způsobilosti (zdravotní způsobilost, 

bezúhonnost) a jejich obsahu.  

Z pohledu Zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, je pro LTC relevantní povolání lékaře např. 

v oboru geriatrie, gerontopsychiatrie, psychiatrie, paliativní medicíny, rehabilitační a fyzikální 
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medicíny, vnitřního lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, všeobecného 

praktického lékařství a dalších specializací, např.: algeziologii, dětské a dorostové psychiatrii, 

medicíny dlouhodobé péče, návykových nemocí aj. 

Z pohledu Zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, jsou relevantní tato povolání 

s odbornou způsobilostí či odbornou a specializovanou způsobilostí: všeobecná sestra (u 

specializací jde o sestru pro komunitní ošetřovatelskou péči, ošetřovatelskou péči v pediatrii 

či psychiatrii), ergoterapeut, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut, 

fyzioterapeut, klinický logoped, klinický psycholog.  

Dále jde o povolání bez odborné způsobilosti tzv. pod odborným dohledem: 

zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář. 

A jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (JOP): sociální pracovník a 

psycholog. 

Dále se v kapitole budeme věnovat specifikům a kompetencím jednotlivých profesí ve vztahu 

k dlouhodobé péči ve zdravotnictví. 

Lékař 

Rozsah činnosti lékaře je určena v zákoně o lékařských povoláních pouze rámcově – lékař 

bez specializované způsobilosti (s odbornou způsobilostí) je oprávněn vykonávat povolání 

jen pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí. Specialista může 

zahájit výkon povolání i v jiném lékařském oboru, ovšem opět jen pod odborným dohledem 

jiného specialisty. 

Vedoucí lékař v dlouhodobé péči musí být lékařem se specializovanou způsobilostí 

(specializované odbornosti jsou uvedeny výše). 

Kompetence geriatra (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Hodnotí co je norma a patologie ve vyšším věku, vliv věku na hodnoty běžně 

prováděných laboratorních a instrumentálních vyšetření, specifické rysy chorob ve 

vyšším věku 

- Provádí a hodnotí funkční geriatrické vyšetření a využití standardizovaných testů 
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- Komplexně posuzuje pacienta seniora v akutní, následné a dlouhodobé péči a 

stanovuje komplexní plán péče 

- Aplikuje preventivní strategie ve vyšším věku, zdravé / úspěšné stárnutí, 

gerontohygienu 

- Hodnotí a organizuje a posuzuje ošetřovatelskou péči a ošetřovatelskou zátěž 

v geriatrii, odborně vede ošetřovatelský personál 

- Aplikuje principy paliativní a terminální péče, hospicové péče, tanatologie 

- Hodnotí a posuzuje laické pečování, podporuje úlohu a funkci rodiny, poskytuje 

psychologickou podporu a odborné rady pečujícím, prevence sociálně patologických 

jevů (týrání, zanedbávání seniorů v domácí péči) 

- Organizuje geriatrické služby, vede9 multidisciplinární tým v péči o seniory, hodnotí 

kvalitu a efektivitu zdravotní péče,  

- Diagnostikuje a léčí: specifické geriatrické syndromy (syndrom seniorské křehkosti, 

inkontinence, mobilitu, instabilitu s pády, sarkopenii, delirium a kognitivní poruchy, 

syndrom teplotní zátěže, sociální syndromy aj), akutní a život ohrožující stavy 

v geriatrii, nejčastější choroby v seniu, včetně chronických kožních defektů, hodnotí 

senzorické defekty a léčí je, hledá možnosti kompenzace postižení, diagnostikuje 

poruchy výživy a stanovuje základy léčebné výživy u geriatrických nemocných 

- Hodnotí bolest, zajišťuje komplexní přístup k léčbě bolesti 

- Dohlíží nad účelnou farmakoterapií v geriatrii (farmakokinetika, farmakodynamika, 

compliance, nežádoucí účinky léčiv a interakce, prevence iatrogenního poškození) 

- Hodnotí soběstačnost, mobilitu, podílí se na prevenci úrazů a pádů ve vyšším věku 

- Posuzuje rehabilitační potenciál, indikuje kompenzační a rehabilitační pomůcky 

- Provádí vyšetření mentálních funkcí u geriatrických pacientů, diagnostickou a 

diferenciálně diagnostickou rozvahu u častých psychiatrických chorob ve stáří 

- Provádí orientační neurologické vyšetření a neurologickou diferenciální diagnostiku u 

geriatrického pacienta 

                                                
9
 Vedoucí týmu nemusí být výlučně lékař, roli vedoucího týmu může převzít koordinační pracovní, zdravotně 

sociální pracovník aj. 
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Kompetence psychiatra (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Provádí komplexní interní vyšetření, diagnostikuje a léčí základní interní nemoci, 

ovládá základní terapeutické metody 

- Diagnostikuje a léčí psychiatrické nemoci a poruchy, orientuje se 

v psychoterapeutických metodách 

- Provádí konsiliární vyšetření somaticky nemocného pacienta a hodnotí podíl 

somatického stavu a somatické léčby na duševní poruše 

- Připravuje psychoedukační programy pro pacienty a jejich příbuzné 

 

Kompetence rehabilitačního lékaře (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Provádí komplexní interní a neurologické vyšetření, diagnostikuje a léčí, ovládá 

základní terapeutické a diagnostické metody (aplikace léčiv, lumbální punkce…) 

- Provádí funkční posuzování jak jednotlivých systémů, tak jedince jako celku – 

zejména se jedná o diagnostiku kineziologickou, ergodiagnostiku se znalostí základů 

ergonomie a profesiografie, orientační psychologickou a sociální diagnostiku a 

základní zátěžové testy, příprava na pracovní či sociální rehabilitaci 

- Zpracovává krátkodobý i dlouhodobý plán rehabilitace 

- Určuje a aplikuje diagnostické a léčebné postupy v oboru, včetně základních metod 

reflexní terapie funkčních poruch, fyzikální terapie, léčebné tělesné výchovy, 

ergodiagnostiky s ergoterapií, kinezioterapie, terapie s použitím přírodních léčebných 

zdrojů i praktického provedení základních terapeutických postupů, racionální 

proskripce odpovídající farmakoterapie 

- Indikuje technické pomůcky, provádí základní nácvik jejich používání 

- Zajišťuje posudkovou činnost v oboru, včetně posuzování pracovního potenciálu 

osob dlouhodobě nemocných a osob s postižením 
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Kompetence internisty (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Jsou velmi široké, pro dlouhodobou péči je podstatné zejména, že je generalitou 

všech interních oborů, tj. včetně geriatrie. Jeho kompetence tedy s geriatrií překrývají, 

avšak vzhledem širšímu záběru internisty nejsou tak specifické. Internista je využíván 

především jako konsiliář, ale i na místě geriatra v lůžkové následné péči. 

 

Kompetence praktického lékaře (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Poskytuje kontinuální péči obyvatelům od 15 let, v ordinaci i při návštěvní službě, 

provádí preventivní a dispenzární prohlídky 

- Provádí poradenství v sociálních záležitostech 

- Zařazuje pacienty s chronickými onemocněními do dispenzární péče (DM II, 

Hypertenze, ICHS…) 

- Poskytuje dlouhodobou péči smyslově postiženým, tělesně postiženým i nemocným 

s infaustní prognozou a umírajícím, poskytuje potřebnou psychologickou podporu a 

léčbu bolesti 

- Poskytuje dlouhodobou péči rizikovým skupinám obyvatel (osamělí, toxikomani, 

národnostní menšiny, náboženské komunity aj.) 

- Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními sekundární péče, v oblasti primární péče 

spolupracuje se sestrami, včetně agentur domácí péče, dalšími zdravotnickými a 

sociálními zařízeními, institucemi místní správy, hygienickou službou, dobrovolnými 

zdravotnickými a charitativními organizacemi (komunitními službami) 

- Praktický lékař by měl být základním článkem péče o klienty dlouhodobé péče 

umístěné mimo lůžková zdravotnická zařízení. V současnosti je koordinátorem všech 

typů péče, jeho nezastupitelná role je ve vyhledávání ohrožených osob, které 

potřebují dlouhodobou péči. 
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Kompetence gerontopsychitara (ve vztahu k dlouhodobé péči): 

- Hodnotí somatické, psychologické, sociální a ekonomické faktory v etiologii a 

patogenezi psychických změn, reakcí a duševních poruch u jedinců v seniu  

- Provádí diagnostiku, diferenciální diagnostiku, léčení, rehabilitaci, prevenci a 

posudkové hodnocení těchto poruch s přihlédnutím k zvláštnostem daným věkem 

- Indikuje a hodnotí psychologické a další laboratorní metody 

- Vypracovává terapeutický a rehabilitační plán, posudkové zhodnocení a návhr na 

preventivní opatření 

- Organizačně a administrativně řídí a plánuje provoz všech typů 

gerontopsychiatrických zařízení 

 

Kompetence lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče: 

- je lékařem se specializací téměř v jakémkoli oboru, cílem tohoto nového oboru je 

připravit lékaře v různých klinických oborech, kteří by byli schopni poskytnout 

adekvátní péči pacientům s komplexní zdravotně sociální problematikou, vzniklou 

zejména v důsledku chronických či protrahovaných onemocnění a omezené 

soběstačnosti, posoudit soběstačnost, zdravotní stav i sociální situaci pacienta, 

navrhnout a zajistit adekvátní postupy  

- poskytuje specializovanou péči na odděleních následné zdravotní péče a 

v zařízeních péče o dlouhodobě nemocné 

- hodnotí socioekonomické aspekty péče 

- vede multidisciplinární tým v dlouhodobé péči, anebo se podílí se na koordinaci týmu 

- provádí posudkovou činnost zejména s ohledem na poskytování dlouhodobé péče 

- předepisuje rehabilitační a kompenzační pomůcky, včetně pomůcek pro zcela 

imobilní nemocné v případě propouštění do domácí péče 

- indikuje zdravotní i sociální služby, ve spolupráci s klientem, jeho rodinou a členy 

multidisciplinárního týmu 
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Všeobecná sestra 

Všeobecné sestry se mohou specializovat ve třech specializačních oborech týkajících se 

dlouhodobé péče (uvedeno výše).  

1) Je autonomním odborníkem a může vykonávat rámec odborných činností bez 

indikace lékaře, které se týkají poskytování vlastní ošetřovatelské péče – péče o 

potřeby pacienta. 

2) Je spolupracovníkem lékaře, podílí se na péči léčebně preventivní, za kterou je 

zodpovědný lékař. Sestra se na těchto činnostech podílí pod jeho odborným 

dohledem. 

Ošetřovatelská péče je rozčleněna na základní, specializovanou a vysoce specializovanou. 

Sestra je způsobilá samostatně plánovat, realizovat a vyhodnocovat biopsychosociální 

potřeby klientů, hodnotí soběstačnost, rizika spojená s imobilizačním syndromem, provádí 

orientační vyšetření,  nacvičuje sebeobsluhu, aplikuje léčivé přípravky a provádí terapeutické 

a diagnostické metody na základě indikace lékaře. Je schopna vypracovat plán péče. 

Kompetence sestry v pediatrii 

Při péči o děti, která má náročnější charakter (výkony specializované ošetřovatelské péče, 

kde je reálné selhání základních životních funkcí, péče o děti psychickými poruchami, 

provádění některých výkonů) je nutná specializovaná způsobilost v tomto oboru. 

V dlouhodobé péči je třeba specializace pro domácí péči či lůžkové péči o děti zdravotně 

postižené, dlouhodobě nemocné. 

Kompetence sestry pro komunitní ošetřovatelskou péči 

- Při poskytování ošetřovatelské péče jednotlivcům, skupinám ve vlastním sociálním 

prostředí. Analyzuje zdravotní a sociální situaci jednotlivce ve vlastním sociálním 

prostředí nebo skupiny občanů z hlediska koordinace poskytované zdravotní a 

sociální péče, všechna vhodná zařízení zdravotní a sociální péče a koordinuje 

poskytovanou integrovanou péči, analyzuje zdravotní a sociální situaci pacientů a 

osob blízkých z hlediska ošetřovatelské péče, realizuje poradenství, vypracovává 

hodnocení zdravotních rizik jednotlivce v sociálním prostředí či skupiny občanů. 

- Jde o odborníka, jehož potenciál není v současné systému v rozsahu  všech svých 

kompetencí dosud v ČR plně využíván, jsou využívány jen kompetence v domácí 
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péči. Je zřejmé, že jde o profesi, která může tvořit základ koordinační a hodnotící 

činnosti v dlouhodobé péči, včetně vyhledávání ohrožených jedinců. 

Zdravotně sociální pracovník 

Se pohybuje na pomezí regulace zdravotní a sociální péče, mezi oběma právními úpravami, 

tj. zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních a zákonem o sociálních službách. 

V oblasti sociální práce jsou v České republice regulovány právními předpisy dvě profese: tj. 

zdravotně sociální pracovník (získává odbornou způsobilost k výkonu nelékařského 

zdravotnického pracovníka, k němuž dává souhlasné stanovisko Ministerstvo zdravotnictví a 

musí se celoživotně vzdělávat). Druhou profesí je sociální pracovník, který je primárně 

regulován legislativou Ministerstva práce a sociálních věcí, zákonem o sociálních službách, 

ve zdravotnictví působí jako JOP. 

Kompetence Zdravotně sociálního pracovníka 

- Činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně 

sociální péče.  

- Podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta. 

Provádí depistážní činnost, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří 

se v důsledku nemoci či nemoci blízkých osob mohou ocitnout v nepříznivé sociální 

situaci. Provádí sociální šetření u pacientů, posuzují životní situaci ve vztahu 

k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální 

situace návštěvní službou v rodinách. Posuzuje životní situaci pacienta a zpracovává 

zprávu pro orgány veřejné správy či další subjekty.  

- Sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně 

rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými 

pracovníky tato opatření realizuje, zajišťuje poradenství sociální, právní ve vztahu 

k onemocnění či jeho následkům, vykonává činnosti při přípravě propouštění 

pacientů, včetně zajištění další péče. 

Jde o sociálního pracovníka se zaměřením na oblast zdravotnictví s rolí zajišťování a 

uspokojování sociálních potřeb ve vztahu k onemocnění. 
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Zdravotnický asistent 

Jde o ošetřovatelskou profesi, asistenty sester. Odbornost se získává absolvování střední 

odborné školy. Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry 

na všech úsecích zdravotní péče, včetně dlouhodobé péče. Poskytuje ošetřovatelskou péči 

spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb. Využití je vhodné především 

v lůžkové péči, především pro nutnost odborného dohledu, což omezuje jeho využití 

v domácí péči. 

Ošetřovatel 

Způsobilost ošetřovatele se jeví jako nejvhodnější pro zajišťování péče o každodenní potřeby 

imobilních klientů dlouhodobé péče. K provádění výkonu zdravotního charakteru by měli být 

využívání jen výjimečně, pod přímým vedením sestry. Osoby s touto způsobilostí mají rovněž 

způsobilost k výkonu profese pracovníka v sociálních službách, a to k přímé obslužné péči 

ve všech typech zařízení sociálních služeb a k pečovatelské činnosti v domácnostech 

klientů. Pokud nejsou v sociálních službách zařazení jako ošetřovatelé ale jako pracovníci 

v sociálních službách, mohou svou profesi vykonávat bez odborného dohledu. 

Sanitář 

Vykonává pomocnou činnost v rámci poskytované zdravotní péče, výhradně pod odborným 

dohledem či přímým vedením. V dlouhodobé péči může vykonávat činnosti instrumentální 

pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče (hygiena prostředí, 

pomocné činnosti při rozdělování stravy, manipulace s prádlem, doprovod klientů aj.) a 

činnosti základní ošetřovatelské péče (asistence při provádění hygienické péče o pacienta, 

při polohování pacientů a manipulaci s nimi, základní prevence proleženin, úprava lůžka, 

pomoc při jídle, péče při vyprazdňování). Sestra hodnotí riziko jeho výkonu pro pacienta. 

Nutriční terapeut 

Zajišťuje preventivní péči v oblasti klinické výživy a poskytování specifické ošetřovatelské 

péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb. 

Fyzioterapeut 

Obsahem výkonu povolání je činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a 

rehabilitační péče v oboru fyzioterapie. Své povolání vykonává výhradně bez odborného 

dohledu avšak je nutná kooperace s lékařem, který stanovuje diagnózu a cíl fyzioterapie. 
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Fyzioterapeut pak sám vykonává: vlastní vyšetření, stanovuje varianty postupů tak, aby bylo 

dosaženo cíle stanoveného lékařem. Jeho činnost je v dlouhodobé péči zcela nezbytná, 

včetně terénní péče. Uplatnit se může i v rámci multidisciplinárních týmů, zejména u osob 

zdravotně postižených. 

Ergoterapeut 

Rovněž spadá mezi nelékařské zdravotnické profese poskytující rehabilitační péči. Vykonává 

činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné a rehabilitační péče v oboru 

ergoterapie (léčba prací). Samostatnost ergoterapeutů je značná, řadu činností může 

vykonávat na základě indikace lékaře a jím stanovené diagnózy, nicméně kombinace 

ergoterapeutických postupů stanovuje sám, na základě vlastních vyšetření. 

Má samostatnou roli při poradenské činnosti a instruktáži v oblasti prevence vzniku nemocí 

z povolání a prevence poruch pohybového aparátu. Jde o profesi vhodnou pro dlouhodobou 

péči především pro využívání pracovních aktivit pro rozvoj a udržení soběstačnosti klientů. 

Otázky k zamyšlení: 

Jak by mohl být složen ideální multidisciplinární tým podílející se na dosahování cílů klienta a 

plánování dlouhodobé péče? 

Jakou roli by měl v týmu sehrát pracovník koordinované rehabilitace? 

Může být členem týmu i někdo další? Kdo a proč? 

 

Pro ilustraci si představme situaci –  statistický odhad počtu pracovníků profesionálů 

v dlouhodobé péči ve zdravotnictví v ČR (data odpovídají závěru roku 2010): 

 Pracovníci v lůžkové zdravotní péči dlouhodobé péče zahrnuje pracovníky 

lůžkových zdravotnických zařízení poskytujících dlouhodobou péči v ČR. Údaje 

prezentované v textu pocházejí z výkazu ÚZIS ČR. Lůžkovou ošetřovatelskou 

péči (na odděleních a pracovištích následné ošetřovatelské a dlouhodobé 

intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) v nemocnicích v ČR 

zajišťovalo ke konci roku 2010 necelých 216 lékařů, 1425 zdravotnických 

pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (zdravotnický pracovník bez 

odborného dohledu / ZPBD). Většinu kapacity nemocnic následné péče a léčeben 

pro dlouhodobě nemocné tvořila oddělení ústavní ošetřovatelské péče, kde 
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pracovalo přes 250 lékařů a 2650 ZPBD. V hospicové péči pracovalo 35 lékařů a 

183 ZPBD. Další následná (včetně ošetřovatelské) péče je poskytována 

v odborných léčebných ústavech, kde v souhrnu působilo přes 762 lékařů a 4200 

ZPBD. 

 

Tab. 2 Odhad celkového počtu a struktury odborných pracovníků v dlouhodobé a následné 

péči v lůžkových zdravotnických zařízeních v ČR (ÚZIS, 2010). 

 Pracovníci v domácí zdravotní péči. Služby domácí zdravotní péče (DZP) 

zajišťovaly v celé České republice ve stejném období více než 3000 odborných 

pracovníků ve zdravotnictví (ZPBD). V průměrných přepočtených počtech to bylo 

57 fyzioterapeutů, 1070 všeobecných sester, 22 zdravotně sociálních pracovníků, 

přes 220 ostatních odborných pracovníků a dále 114 dobrovolných 

spolupracovníků. 
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Tab. 3 Personální zajištění domácí zdravotní péče v krajích ČR v roce 2010 

Vymezení pracovníků v dlouhodobé péči v zařízeních sociálních služeb 

Způsobilost k výkonu povolání v sociálních službách upravuje Zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Ten upravuje několik samostatných profesí, požadavky na jejich 

odbornou způsobilost, definuje shodně pro všechny profese požadavky na zdravotní 

způsobilost a bezúhonnost. Regulována je i povinnost celoživotního vzdělávání. 

Sociální pracovník 

Získává způsobilost pouze v terciárním stupni vzdělávání. Vysoká škola musí mít souhlasné 

stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí. Způsobilost sociálnícho pracovníka, avšak 

omezenou pouze na poskytování sociálních služeb v rámci zdravotnických zařízení, má 

rovněž sociální pracovník – JOP a zdravotně sociální pracovník dle zákona o nelékařských 

zdravotnických povoláních. Vzhledem k tomu, že způsobilost sociálního pracovníka – jiného 

odborného pracovníka ve zdravotnictví vykonávají i středoškolsky vzdělaní absolventi, záleží 

jen na zaměstnavateli, zda požaduje doplnění vzdělání o obor Zdravotně sociální pracovník. 

V této oblasti je veliká nejednotnost a velký přínos vnímáme právě v potenciálu oboru 

Zdravotně sociální pracovník. 
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Pro oblast dlouhodobé péče by měl být preferován zdravotně sociální pracovník, který má 

získané terciární vzdělání v oboru a kromě způsobilosti k výkonu sociální práce (MPSV) je 

způsobilý k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (MZ). 

Pracovník v sociálních službách 

Se člení dle výkonu činností na čtyři skupiny: pracovníci pro přímou obslužnou péči, 

pracovníci pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, pracovníci pro pečovatelskou 

činnost a pracovníci, kteří se podílí na sociální práci. Na rozdíl od pomocných pracovníků ve 

zdravotnictví, tito nemusejí mít při nástupu do zaměstnání vůbec žádnou kvalifikaci, stačí ji 

doplnit do 18ti měsíců. Jde o nejlevnější zaměstnance sociálních služeb. 

Zdravotničtí pracovníci působící v rámci sociálních služeb – zdravotní péči jsou 

oprávněni vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci a zdravotničtí pracovníci pod 

odborným dohledem. 

 

Tab. 4 Souhrnné údaje o počtu poskytovatelů a evidenčním počtu pracovníků v sociálních 

službách (MPSV, 2011). 

Koordinátor  

(koordinátor podpory pro pečující osoby a osoby odkázané na pomoc druhých) 

Koordinátor je nová profese, která se bude etablovat mezi obory v českém prostředí 

v závislosti na šíření pojetí koordinace rehabilitace do povědomí odborné i laické veřejnosti a 

v závislosti s rozvojem a ukotvením legislativních norem diskutovaných výše v textu. 

Vzhledem k absenci odborníků v terénu, kteří by zajišťovali komplexní komunitní služby 

(souvisí např. s rozvojem konceptu „komunitní sestra“, která by byla zaměřena především na 

pomoc v oblasti komunitní péče o dlouhodobě nemocné seniory), se jeví koordinační 

pracovník jako klíčový odborník při zajišťování kontinuity pomoci a integrace služeb 

vybraným cílovým skupinám dlouhodobé zdravotně-sociální péče a rehabilitace. 
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V dokumentu Studie o možnostech a významu zavedení koordinátora podpory pro pečující 

osoby a osoby odkázané na pomoc druhých (2015:19), vydané Fondem dalšího vzdělávání 

se uvádí, že „… se mimo jiné počítá s ustanovením pozice koordinátora a kontaktního 

pracovníka, přičemž náplň práce obou těchto pracovníků, jak je definovaná v zatím 

posledním návrhu, se částečně překrývá s předpokládanou prací námi navrhovaného 

koordinátora podpory. Byli by pracovníky tzv. rehabilitačního koordinačního centra (RKC). 

RKC by mělo být specializovaným orgánem, který by zajišťoval koordinaci rehabilitace na 

krajské úrovni.“.  Uvedené lze zatím označit jako plány, které se teprve budou prosazovat na 

úrovní krajů.  

Pozn.: V současnosti na krajských úrovních působí tzv. krajští koordinátoři pouze v rámci 

projektu MPSV (Název projektu: Podpora rodinné politiky a politiky stárnutí na regionální a 

místní úrovni). V rámci tohoto projektu budou působit rovněž tzv. krajští poradci, kteří budou 

zajišťovat poradenské místo pro cílovou skupinu a budou koordinovat činnost regionálních 

platforem složených z relevantních aktérů daného kraje. Cílem je vytváření Metodiky rodinné 

politiky na krajské a místní úrovni (MPSV, 2017). 

 

Jaké poznatky tedy vedou k návrhu koordinátora? 

Koncept koordinované rehabilitace je koordinátorovi podpory blízký myšlenkou propojení, 

koordinování a včasného získání komplexní potřebné péče sociální, zdravotní/léčebné, 

vzdělávací, pracovní a rovněž podpory v oblasti práva, financí, technologií aj. Blízké systémy 

koordinace podpory lze v Evropě nalézt např.: v Polsku, Německu či Velké Británii. 

Z výsledků analýz výše citované studie vyplývá, že nástroje podpory osob různých cílových 

skupin se do jisté míry překrývají, proto není nutné, aby ro každou cílovou skupinu na místní 

úrovni existoval samostatný koordinátor.  

Kompetence koordinátora 

- Je to erudovaný odborný pracovník se vzděláním v oblasti poskytování koordinace 

rehabilitace, s mezioborovým přesahem či v oblasti zdravotně-sociální práce. 

- Navazuje a udržuje kontakty s institucemi, osobami a dalšími aktéry systému 

koordinované pomoci. 

- Využívá metody síťování zdrojů pomoci a podpory, case managementu,  
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- Aktivně vyhledává ohrožené cílové skupiny koordinované rehabilitace, působí na 

místní / komunitní úrovni. 

- Aktivně komunikuje se všemi složkami v procesu koordinace rehabilitace, zajišťuje 

zprostředkování informací, edukaci, intervenci a následně evaluaci pomoci ze strany 

všech aktérů. 

- Vytváří plány koordinované rehabilitace zahrnující: analýzu potřeb klientů, MKF, 

přehled dostupných služeb, plán návazných služeb, návrh a doporučení forem 

finanční podpory či zprostředkování sociálního poradenství v dané životní situaci 

klienta, vše ve spolupráci s klientem a jeho rodinou. 

- Monitoruje informace o potřebách cílových skupin a jejich rodin, předává tyto 

informace zřizovatelům služeb, obci, kraji. 

- Podporuje neformální způsoby pomoci a jejich rozvoj na komunitní úrovni (svépomoc 

v komunitě).  A další činnosti s ohledem na rozvoj a ukotvení koordinátora 

rehabilitace. 

 

Otázky k zamyšlení a samostudiu: 

Vyhledejte si význam pojmu network therapy. 

Kdo je subjektem a kdo objektem dlouhodobé péče? 

Jaké je vymezení pro uplatnění koordinátora na úrovni obcí, měst či krajů? 

 

 

 

 



 

 

56 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 

3.4 NEFORMÁLNÍ PEČOVATELÉ 

Za neformální péči je považována ta, která je poskytována osobám mimo sociální a 

zdravotnická zařízení. Jedná se o péči, jejíž potřeba vznikla v důsledku snížené 

soběstačnosti způsobené onemocněním, úrazem, postižením (duševním, smyslovým, 

tělesným) či pokročilým věkem. Neformální péče je v současnosti neplacená, tedy jde o péči, 

která není vykonávána v pracovním nebo obdobném poměru, tedy taková péče, za kterou 

není pobírána mzda nebo plat. Neformální pečovatel v ČR může od klienta obdržet část tzv. 

příspěvku na péči, který klient (objekt péče) může čerpat při splnění zákonem daných 

předpokladů. 

 

Bez ohledu na systém dlouhodobé péče v dané zemi, většinu péče poskytují rodinní 

pečovatelé v rámci sociálního vztahu. V zemích OECD poskytuje neformální neplacenou 

péči osobám s funkčními omezeními více než jedna osoba z deseti ve věku nad 50 let. 

Informace o poskytování neformální péče v ČR lze čerpat z modulu šetření SILC (šetření 

s názvem – European Union – Statistic on Income and Living Conditions EU – SILC, 2010). 

V České republice bylo na základě šetření zjištěno celkem 230,6 tis. neformálních 

poskytovatelů péče, tj. 2,7% populace starší 15 let. 70% z nich jsou ženy ve věku 55 – 64 let. 

Zhruba v 69% případů má domácnost poskytovatelů neformální péče problém vyjít s příjmy. 

Co je však alarmující, tak celkový objem hodin poskytnuté neformální péče odpovídá zhruba 

190 tisícům plných pracovních úvazků.  

Z uvedeného vyplývá, že poskytování dlouhodobé péče stojí převážně na neformální 

péči. Tato oblast by měla být centrem zájmu při plánování koncepcí LTC. Věnování 

pozornosti neformálním pečovatelům je potenciálně ideálním řešením pro všechny. Přínos 

podpory pečovatelů: 

- pro příjemce péče, kteří preferují neformální péči ze strany rodiny a přátel 

- pro pečovatele, kteří nesou ekonomické, zdravotní a sociální důsledky dobrovolně, tj. 

z náklonnosti nebo pocitu závazku 

- pro veřejné finance, protože podpora neformální péče může pomoci zvýšit 

dostupnost formální dlouhodobé péče.  
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Mezi hlavní důsledky poskytování neformální péče bez využití podpůrných systémů patří 

především ty psychosociální, a to bez ohledu na délku (dobu trvání) poskytování péče. 

Dle aktuálních výzkumných výstupů lze například tvrdit, že míra pečovatelské zátěže, 

depresivní a úzkostné symptomatiky v počínajících stadiích demence může být srovnatelná 

s mírou pečovatelské zátěže ve stadiích demence již pokročilejších. Pečovatelská zátěž je 

označována jako multidimenzionální odpověď organismu na působící stresory v procesu 

péče a jako termín pro komplexní vyjádření problémů v rovin psychické, fyzické, emocionální 

či sociální. 

Objektivní pečovatelská zátěž: je přímou péčí o nemocného, nutnost vypořádat se 

s emočními potřebami nemocného, vliv pečování na rodinné interakce, trávení volného času, 

vliv na práci, duševní i tělesné zdraví, sociální síť a finanční dopady aj. 

Subjektivní pečovatelská zátěž: je závislá na vlastním prožívání své role, na prožívání 

nemoci blízké osoby, je reakcí na stresory ovlivněné rodinnými vztahy, sociálním prostředím, 

kulturními i rodinnými zvyklostmi. Je to osobní reakce pečujícího v pokusu vyrovnat se 

s objektivní zátěží. 

Poskytování náročné a intenzivní neformální péče je však spojeno s poklesem účasti na trhu 

práce, vyšším rizikem chudoby a prevalence duševních potíží pečovatelů v důsledku 

pečovatelské zátěže, což vyvolává otázku:  

 

Jak by měla podpora neformálních pečovatelů vypadat? 

Stále zůstává problematická oblast finanční podpory pečovatelů, kteří čelí zdravotnímu 

riziku a ohrožení na trhu práce. Příspěvky poskytované pečovatelům jsou uznáním 

společenské hodnoty péče, ale přináší složité otázky pro nastavení, určení adekvátní výše 

přiměřené odměny. 

Oblast podpory pečovatelů v řešení otázek rovnováhy mezi pracovním a soukromým 

životem. V porovnání s rodičovskou dovolenou, která je běžně dostupná a téměř ve všech 

zemích OECD placená, jsou podmínky dovolené na péči přísnější. Vzhledem 

k očekávanému růstu potřebnosti poskytování dlouhodobé péče byl České republice po 

vzoru Rakouska prosazen institut tzv. dlouhodobého ošetřovného. Umožňuje v případě 

náhlé potřeby péče o osobu blízkou příbuzným zorientovat se v nové situaci a pomoct při 
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udržení kvality života pečovatele. Podpora je ve formě dávky ve výši 60% denního 

vyměřovacího základu. Součástí je pracovně-právní ochrana po dobu péče (srov. Novela 

zákona o nemocenském pojištění). 

Účinným řešením je možnost nabídnout snížený úvazek pečovateli. Příklady dobré praxe 

flexibilních forem zaměstnávání. Blíže se problematice věnují publikace Hany Geissler a 

Kristiny Koldinské (Diakonie ČCE a MPSV, 2016). 

Služby pečovatelům, nabídka flexibilní podpory (nejen respitní péče). Ke zlepšení 

kvality péče mohou přispět služby pro pečovatele – respitní péče, vzdělávací a tréninkové 

kurzy, poradenství, podpůrné skupiny. Respitní péče umožňuje pečovatelům odpočinek, jde 

o nejrozšířenější druh podpory pečovatelům, nebývá jich však dostatek. Většinou bývá 

hrazena rodinami, nebývá finančně podporována. Pečovatelé si často stěžují na nedostatek 

psychologické podpory či pomoci, zde je otevřená oblast pro rozvoj podpůrných skupin, 

poradenství a rozvoj jejich dostupnosti.  

Přestože rodinní pečovatelé tvoří páteř systému, všechny země OECD potřebují dobře 

fungující formální systém dlouhodobé péče. Je tedy zapotřebí institucionální 

profesionální péče, profesionálních služeb domácích i komunitních. Rovněž propojení 

spolupráce a návaznosti mezi formálním a neformálním systémem LTC. V českých 

podmínkách je v počátcích debata o možnostech tzv. sdílené péče (podrobněji 

v samostatné podkapitole), která by vyžadovala větší míru koordinace a plánování péče. 

K podpoře pečovatelů je využíváno specifických nástrojů sociální politiky. Klíčový rozdíl 

v podpoře je závislý na tom, zda jsou nástroje sociální politiky vázány (adresovány) na 

podporu pečovatelské činnosti pečovatele anebo jsou primárně adresovány objektům – 

opečovávaným osobám. Jejich přehled dle Triantafillou a kol. (2010) shrnula ve schématu 

klasifikace nástrojů sociální politiky M. Kotrusová (2013): 
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Zdroj: M. Kotrusová, 2013. 

 

Rodinní pečovatelé 

Péče o člena rodiny je založena na pocitu solidarity a vyžaduje míru sociální soudržnosti 

rodiny, která péči poskytuje. Sociální soudržnost je tak podmínkou, ale i výsledkem rodinné 

péče. 

Jeřábek (2005) označuje dva typy sociální soudržnosti rodiny. 

Prvním je mechanická sociální soudržnost – rodina je jednotná v rozhodnutí pečovat o 

svého člena, je jednotná v přijetí situace rodinné péče. 

Druhým je organická sociální soudržnost – ovlivňuje zvládnutí nové situace péče o člena 

rodiny, jak se v rodině vymezí role. V organické soudržnosti jde o odřeknutí vlastních priorit 

členů na úkor společných potřeb fungování rodiny jako celku. Rodina, která se rozhodne 

pečovat o člena rodiny a dokáže nastavit nové fungování a přizpůsobit se, vykazuje oba typy 

sociální soudržnosti. 

Rodinná péče je typická především v podobě péče o starého člověka a v podobě péče o dítě 

s postižením.  
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Pečující osobou je nejčastěji manželský partner, partnerka, děti a jejich partneři. 

Nejfrekventovanějším případem je pečující manželka a dcera, převážně pečují o osobu 

blízkou samy bez pomoci okolí. Jsou vystaveny kritickým momentům osobní péče: 

- vlastní zdravotní problémy pečujících, včetně psychických problémů 

- osamělost / sociální izolace, souvisí rovněž s následujícím faktem: 

- dlouhodobá osobní péče je minimálně podporována státem či obcemi, ani komunitní 

péče dosud není připravena pomáhat lidem poskytujících dlouhodobou péči 

v domácím prostředí, jde o zásadní nedostatek 

- trauma související s předáním blízkého člověka do institucionální péče, jde o kritický 

moment rozhodování o blízké osobě 

 

Rodinná péče o staré lidi má podobu „opatrovnické nebo podpůrné pomoci či služby 

vykonávané pro štěstí a blahobyt starých osob, které z důvodu chronické nebo duševní 

nemoci nebo nezpůsobilosti nemohou tyto činnosti samy vykonávat“. Má několik specifických 

rysů:  

 péče je prožívána jako práce z lásky, kdy práce musí pokračovat i když láska 

klopýtne, obsahuje emoce a pevné sepětí mezi opečovávanou a pečující osobou 

 zahrnuje péči nejen o „zdravou rodinu“, ale i o potřeby dalších členů rodiny, osoby 

s postižením, nemocného partnera, dítě… 

 zkušenost s nikdy nekončící prací, která je vidět jen když není udělána 

 má izolující charakter jak pro pečujícího, tak pro opečovávaného  

 zahrnuje oblasti zdravotnickou, sociální, emocionální 

Dlouhodobá péče o starého člověka je jen částečně pokryta zdravotnickými systémy, které 

jsou využívány především v akutních fázích, vzplanutích nemocí, zhoršení zdravotního 

stavu, pokud již není bezprostředně nemocný / senior ohrožen na životě a zdraví, vrací se 

zpět do domácího prostředí a je na sociálním okolí, aby zajistilo podmínky pro návrat. 

Zvýšené nároky péče zvládá buď rodina, anebo alternativy rodinné péče v post-akutním 

období nemoci, kterými jsou instituce zdravotnického systému či sociálního systému 
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(uvedeny výše). Problémem je stále přetrvávající „dvojkolejnost“ obou systémů, který je 

tvořen dvěma větvemi institucionálního zabezpečení života nesoběstačného člověka 

s dosud nedořešeným systémem spolupráce, propojení těchto systémů a absenci 

služeb a propojení se soukromým sektorem. 

Z hlediska intenzity a naléhavosti potřeb, které starý člověk vyžaduje, rozlišujeme tři stupně 

péče: 

1) subsidiary care – podpůrná péče, je důležitá, ale časově, fyzicky a psychicky méně 

náročná. Zahrnuje finanční podporu, zajištění oprav v domácnosti, dopravu k lékaři, 

organizační pomoc a umožňuje setrvání seniora ve svém přirozeném prostředí 

2) impersonal care – neosobní péče, zahrnuje činnosti a aktivity související s péčí o 

domácnost, vaření či doprava stravy, úklid, péče o prádlo. Péče je pravidelná, častá, 

časově náročnější a vyžaduje cykličnost (nelze ji odkládat). Zahrnuje složku 

materiální a emocionální. Tuto formu péče může zajistit i služby agentury domácí 

péče. 

3) personal care – osobní péče, je nejnáročnějším stupněm péče o osobu se sníženou 

soběstačností. Činnosti jsou časově náročné, intenzivní, nepřetržité. Zahrnují péči 

intimní, péči o hygienu, oblékání, stravování, pohyb / polohování… Osobní péče 

vyžaduje pravidelnost, odpovědnost, vytrvalost a obětavost. Není-li možné ji zajistit 

formou neformální péče (rodinné péče), je možné ji poskytnout pouze formou 

institucionální. 

 

Jak uvádí zpráva OECD Long term care for Older People (2005), rodinní pečující nemohou 

být považováni za samozřejmý zdroj péče, ale i oni vyžadují podporu, a to různými způsoby. 

Jedná se zejména o tato Opatření pro podporu rodinných pečujících: 

a) finanční podpora pečujících  

podpora přímo opečovávané osoby je vázána na její zdravotně prokázanou částečnou či 

úplnou nesoběstačnost, případně jde o daňové úlevy pečujícím rodinám s průměrnými či 

vyššími výdělky. V Německu či Velké Británii je započítávána doba pečování do penzijního 

systému. V mnoha zemích existuje finanční kompenzace za ušlou mzdu (Velká Británie, 

Austrálie, Kanada, Irsko, Švédsko). 
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b) podpůrné služby pečujícím 

služby home care – jde o rozvinutý systém placené péče v rodinných podmínkách, 

problémem může být jejich dostupnost či dosažitelnost 

respitní služby – poskytována především neziskovými a charitativními organizacemi, 

případně službami sociální péče, jde o dočasnou úlevu od pečovatelských povinností (může 

mít formu denní či krátkodobou institucionální), nárok na dovolenou 

právo na posouzení potřeb pečujících (existuje např. ve Velké Británii) 

c) kurzy, poradenství a podpůrné skupiny pro pečovatele 

zprostředkovává nabytí praktických dovedností, s cílem nabytí nezávislosti pečovatele na 

profesionální pomoci, zprostředkovává praktické informace o nárocích, pomůckách a 

možnostech profesionální pomoci a konečně skupinová setkávání zprostředkovávají 

především emocionální podporu a odpočinek 

d) společenské změny 

opatření rozvíjející podporu péče v domácím prostředí, podporu práv pečujících (například 

jde o vyjádření očekávání či požadavku, aby byla péče o blízkou osobu srovnatelná např. 

s péčí o kojence), základní argumentací je celospolečenský přínos rodinných pečujících, 

efektivita domácí péče rodinnými pečujícími. Neformální péče vystavuje pečující osoby ztrátě 

zaměstnání a související hranici chudoby 

e) psychosociální pomoc a podpora pečujícím 

zahrnuje poradenství a podporu v podobě informací, rad, doporučení, podpůrných skupin, 

ale také odbornou psychosociální pomoc jako například: krizovou (i telefonickou) pomoc, 

psychoterapie, relaxační techniky, rekondiční a lázeňské pobyty, edukaci a školení. Součástí 

je rovněž využití služeb poskytujících péči (domovy se zvláštním režimem, denní centra, 

respitní služby, terénní služby, ale i hospitalizace či pobytové služby pro seniory), péče 

ošetřujícího lékaře (klíčová je formální i neformální role praktického lékaře v propojování 

zdravotních a sociálních zdrojů odborné pomoci nemocným, podrobněji Dobiášová, K. a kol., 

2015). 
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f) osobní podpora pečovatele 

pokud je vnímána vyčerpanost pečovatele, je základním předpokladem odborně vedený 

rozhovor s pečovatelem, pro identifikaci jeho potřeb, zvládání zátěže, praktických obtíží 

denního života s poskytováním péče. Mnoho pečovatelů nemá představu ani informace o 

možnostech pomoci. Někteří nevědí o Příspěvku na péči, o respitních službách, o 

vzdělávacích kurzech, možnostech vypůjčení pomůcek aj.  

Na co a jak se ptát? Jak vést rozhovor s pečovatelem? 

 Vymezte si čas a prostor na rozhovor, zájem pečovatele získáte, pokud si čas 

vymezíte jen pro něj (mimo přítomnost klienta – příjemce péče) 

 Ať Vám pečující povypráví, jak péče probíhá 

 Reflektujte prožívání / pocity („asi se cítíte vyčerpaný/á“…) 

 Mapujte potřeby – doptávejte se otevřenými otázkami („jak to vypadá, když…“, „co 

Vám pomáhá to zvládat?“, „když si plánujete čas pro sebe, jak jej chcete využít?“…) 

 Vždy si uvědomte, že pečovatel je svým způsobem izolován a získává zřídka zpětnou 

vazbu k tomu, co dělá, nezapomeňte na jeho ocenění a povzbuzení! 

 Hledejte spolu s pečovatelem motivaci pro změnu, ovšem s reálnou představou o 

vývoji poskytované dlouhodobé péče! („ dost možná při zhoršení stavu nemocného 

nebudete péči sám/sama dále zvládat, přemýšlel/a jste o možnostech další 

podpory?...“). Využít můžete i zkušeností z vlastní praxe, od jiných pečovatelů. 

 Nabídněte konkrétní možnosti podpory – z nabídky lokálně dostupných služeb. 

 Uvědomte si, že pečovatel nemusí být ještě na změnu připraven a každé rozhodnutí 

je pro něj velmi složité a náročné. Dopřejte mu čas a neztraťte s ním kontakt! 

Dle Roubala (2012) čítá populace závislá na dlouhodobé pomoci v ČR přibližně 400 000 

osob. Téměř všechny osoby s problémy s ADL/IADL jsou chronicky nemocné (hypertenze, 

onemocnění pohybového aparátu - artritida, osteoporoza, bolesti zad, mají následky ictu a 

infarktu, trpí demencí a Alzheimerovou chorobou. Třetina těchto osob pobývá 

v institucionální péči. Přibližně 70 000 pacientů ve zdravotnických zařízeních, 60 000 klientů 

pobývá v zařízeních sociálních služeb. Dvě třetiny těchto osob jsou v domácnosti, přičemž 

25% z nich žije samo v domácnostech. Ne všichni mají příspěvek na péči. V této souvislosti 

je vhodné znovu upozornit na souvislost s náklady a náročností práce neformálních 

pečujících, kterých je přibližně 200 000 (přepočteno na pracovní úvazky). 



 

 

64 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 

 

Tab. 5 Přehled poskytované neformální péče v roce 2009, populace celkem. MPSV, 2011. 
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4. OBJEKTY DLOUHODOBÉ 

PÉČE 
Kl íčová slova  kapitoly:  

příjemce péče, objekt, dlouhodobě nemocný, pacient, klient, hodnocení MKF 

 

Průvodce studiem: 

Objektem dlouhodobé péče je příjemce péče. Tedy osoba s dlouhodobým onemocněním, 

postižením, zhoršenou zdravotní kondicí či deficitem v oblasti soběstačnosti. Objekt 

dlouhodobé péče má právo na pomoc a současně má právo rozhodnout si o formě pomoci, 

která mu má být poskytována, pokud to neohrožuje jeho bezpečí a zdraví či bezpečí a zdraví 

osob v jeho okolí. Rovněž má právo rozhodnout se o ukončení typu poskytované péče. 

 

4.1 CÍLOVÉ SKUPINY DLOUHODOBÉ PÉČE 

 Umírající lidé a jejich rodiny 

 Dlouhodobě nemocní lidé (LDO), včetně dětí 

 Neformální dlouhodobí pečovatelé 

 Senioři se sníženou soběstačností (se zhoršenou zdravotní kondicí, oldest old, frailty) 

aj. 

Z demografických predikcí vyplývá, že zvlášť výrazně je předpokládán nárůst počtu osob v 

nejstarších věkových skupinách, tj. ve věku 85 a více let, který by se měl zvýšit podle střední 

varianty projekce do roku 2066 na 7,5 násobek. Právě u této věkové skupiny starších občanů 

lze předvídat zvýšené požadavky na sociální a zdravotní péči. S ohledem demografické 

predikce lze předpokládat, že bude v budoucnu přibývat výskyt onemocnění typických pro 

vyšší věk, mezi které patří neurodegenerativní onemocnění, především pak Alzheimerova 

choroba. Dle kvalifikovaného odhadu Alzheimer Europe a Alzheimer Disease International je 



 

 

67 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 
předpokládán nárůst počtu osob s onemocněním demence z 88 000 tisíc v roce 2000 na 227 

000 v roce 2050. S ohledem na obtížnou situaci při zajišťování odpovídajících služeb 

v některých regionech pro tuto cílovou skupinu je navrhováno, aby Národní akční plán pro 

Alzheimerovu nemoc deklaroval jako cíl zlepšení přístupu k vhodné péči, pomoc při zajištění 

vhodné péče a její koordinace – využití flexibilních forem péče s cílem zajištění co nejdelší 

doby, kdy je možné setrvat pobytem doma s péčí pečujících rodinných příslušníků 

s odbornou pomocí. Měla by být vytvořena síť pracovišť. Klíčovým garantem by mělo být 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Zcela specifickou a rozsáhlou cílovou skupinou jsou nemocní s duševním onemocněním, 

která bez ohledu na příčinu či prognózu jsou vesměs dlouhodobého charakteru. Cílem textu 

není přiblížit komplexní problematiku duševních chorob, ale jen poukázat na vybrané cílové 

skupiny. Považuji za zásadní seznámit studující s aktuálními trendy v rozvoji poskytování 

duševní péče v České republice, a proto odkazuji na Reformu péče o duševní zdraví, jejíž 

cílem je zlepšit život lidem s duševním onemocněním tím, že zlepšíme kvalitu, dostupnost a 

provázanost potřebných zdravotních a sociálních služeb. Usiluje o snížení míry odmítání a 

stigmatizace ve společnosti a zlepšení sociální integrace duševně nemocných.  

Mezi osoby s dlouhodobým onemocněním jsou řazeny také osoby se získaným postižením, 

které prochází dlouhodobou rehabilitací s cílem navrátit se k původní kvalitě života, anebo se 

jí co nejvíce přiblížit. Mezi tyto pacienty patří především pacienti po získaném postižení 

mozku. Nejde jen o osoby po úrazech hlavy a mozku, ale o velké procento pacientů, kteří 

prodělali infekční onemocnění mozku (meningitidy, encefalitidy, či jiné záněty jako záněty 

středního a vnitřního ucha, vaskulitidy aj.), cévní mozkovou příhodu, mozkovou hypoxii a 

anoxii. Tuto cílovou skupinu zmiňuji především pro význam a nutnost specifické navazující 

zdravotně-sociální rehabilitace, která by měla být funkční a dostupná od příjmu pacienta 

v akutní fázi až po propuštění po dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti. Organizace 

CEREBRUM vypracovala návrh modelu rehabilitace, který zahrnuje 4 fáze: 

1. Fáze rehabilitace akutní (rehabilitace na lůžkách oddělení příslušné nemocnice 

akutní péče) 

2. Fáze rehabilitace včasné (rehabilitace v rehabilitačních centrech zřízených na 

krajském principu při nemocnicích akutní péče vyššího typu, případně doplněných o 

specializované léčebné ústavy splňující standardy) 

3. Fáze rehabilitace regionální (rehabilitace v rehabilitačních stacionářích a 

specializované ambulantní rehabilitace v regionech) 
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4. Fáze rehabilitace komunitní (dlouhodobé a udržovací rehabilitace v komunitě) 

U výše uvedeného příkladu (rehabilitace po onemocnění mozku) lze demonstrovat, že 

především 3. a 4. fáze má v českých podmínkách velké nedostatky. Příkladem dobré praxe 

komunitní rehabilitace může být např. poskytování terénní fyzioterapie v domácnosti 

v Kanadě.  

Uvedený model je dle mého mínění přenositelný i do jiných oblastní medicíny dlouhodobé 

péče, resp. Do oblasti dlouhodobé péče pro další cílové skupiny dlouhodobě nemocných, 

kteří po propuštění z „akutního lůžka“ vyžadují další formy pomoci a odborné péče, přesto je 

pro ně mnohdy nedostupná.  

Podpoře rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb se ve své odborné 

práci věnuje MUDr. Zdeněk Kalvach. Zde studující odkazuji na samostudium z jeho práce. 

 

Většina klientů (cílové skupiny) dlouhodobé péče jsou v úvodních fázích nemoci 

hospitalizováni. A právě období propouštění z nemocnice je klíčové pro volbu a organizaci 

další „následné“ odborné péče. Z multidisciplinárního týmu jsou v této fázi nezastupitelní 

především: ošetřující lékař, praktický lékař (který se v současnosti v ČR vůbec nemusí 

dozvědět o proběhlé hospitalizaci pacienta) a sociální pracovník, který má hned několik rolí 

mj.: je to informátor a zprostředkovatel další pomoci, dále se může setkat s rolí obhájce práv 

klienta (pokud například rodina / instituce má jiné zájmy než klient sám), role poradce a 

podporovatele a rovněž v současných podmínkách je to role koordinátora. Přesto 

v současné praxi není koordinace jeho klíčovou a hlavní náplní práce, a především nemá 

příležitost zajistit kontinuitu péče pacienta s ohledem na kontinuitní vyhodnocování jeho 

aktuálního stavu a proměňujících se potřeb. 

V této části textu studující odkazuji na hodnotící nástroje, včetně MKF - Mezinárodní 

klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví, která je vhodným, ovšem v praxi dosud 

ne příliš využívaným nástrojem k posuzování stavu dlouhodobě nemocných. 
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5. KOORDINACE 

DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNĚ-

SOCIÁLNÍ PÉČE 
Kl íčová slova  kapitoly:  

Koordinace, case management, integrace, prvky koordinace LTC 

Průvodce studiem: 

Koordinace je důležitá jak v domácím prostředí – v případě, že do domácnosti dochází 

více poskytovatelů služeb, je důležité zajistit jejich návaznost a vzájemnou 

informovanost. Stejně tak je důležité koordinovat poskytování služeb mezi jednotlivými 

zařízeními a poskytovateli služeb. Tato potřeba zajistit kontinuitu a koordinaci služeb 

vedla některé země k tomu, že přijaly specifická opatření k tomu, aby byly služby 

dlouhodobé péče účinnější a efektivnější. 

 

Kontinuita a koordinace služeb jsou považovány za nezbytnou podmínku k tomu, aby služby 

dlouhodobé péče odpovídaly potřebám klientů/pacientů, ale také přispívají, respektive jsou 

nezbytnou podmínkou pro efektivní využití zdrojů do dlouhodobé péče vkládaných. Součástí 

tohoto problému je také koordinace služeb, tak aby vyhovovaly potřebám jednotlivých osob 

(case management). Jedna z možných podob spolupráce a koordinace péče v praxi je 

poskytování pomoci právě formou case managementu10, v angloamerické literatuře též 

asertivní komunitní přístup či asertivní komunitní léčba (Stuchlík, 2001), který má potenciál11 

řešit problematické otázky fragmentovaných navazujících služeb na zdravotní péči 

v lůžkových zařízeních. A to nejen v oblasti psychiatrické péče, kde je převážně realizován. 

Jednotlivé zdravotní stavy přinášejí specifickou problematiku, kterou musí dlouhodobá péče 

řešit dle potřeb pacientů. Například lidé po cévních mozkových příhodách potřebují 

dlouhodobou péči s výrazným podílem rehabilitace tak, aby se jejich stav nadále zlepšoval či 

                                                
10

 V české terminologii se setkáváme s překladem „případové vedení“ 
11

 Orientace na výzkum a otevřená diskuse otázek přístupu case managementu v sociální práci (nejen ve 

zdravotnictví) je aktuálním tématem odborné veřejnosti. Podrobněji na http://casemanagementcr.wordpress.com.  
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alespoň stabilizoval (bez této rehabilitační péče by se zhoršoval), ale za určitých podmínek a 

zajištění péče je možný pobyt v domácím prostředí i v relativně závažném stupni 

nesoběstačnosti. Naproti tomu například Alzheimerova choroba a jiné formy demence jsou 

onemocněními progresivními, a přes určité možnosti zpomalení této progrese a 

farmakologického i nefarmakologického managementu další symptomatologie, tato 

onemocnění progredují tak, že pacienti vyžadují velmi náročnou a psychicky vyčerpávající 

péči. Pokud je tato péče zajištěna v domácím prostředí, je nezbytné zajistit podporu 

rodinných příslušníků, aby mohli v této pečující roli co nejdéle setrvat. Pokud není k dispozici 

takové rodinné zázemí, které by tuto péči zajistilo, je nutné řešení institucionální, protože 

zajištění pacienta s demencí ve vlastní domácnosti prostřednictvím terénních služeb je velmi 

problematické a převážně je lze považovat za málo efektivní (prevalence cévních mozkových 

příhod jsou řádově desítky tisíc ročně, třetina zanechává závažné následky, a to zejména v 

oblasti hybnosti, ale také psychiky, ať jsou již primární nebo sekundární). Určitým 

mezistupněm mezi dvěma výše uvedenými situacemi jsou stavy po poranění mozku (či 

poškození mozku jiným než traumatickým mechanismem – hypoxie, otrava). Těchto 

postižených jsou řádově také desítky tisíc ročně, třetina z nich nadále žije se závažnými 

následky, poruchami funkcí, ale také pestrou paletou psychických problémů a poruch 

chování. 

Také tito lidé potřebují rehabilitaci a další specializované terapie (ergoterapii, fyzioterapii, 

logoterapii, psychologickou podporu) a jejich rodinní příslušníci potřebují podporu. Pro řešení 

problematiky úrazů a cévních mozkových příhod byly vypracovány jak národní tak 

mezinárodní strategie (Helsingborská74 a Mannheimská deklarace75). V našich podmínkách 

se tyto strategie implementují téměř výhradně v rámci akutní nemocniční péče (vznik 

například iktových jednotek, traumacenter a podobně). 

V popředí snah při vytváření koncepce a systému dlouhodobé péče by měla být lepší 

integrace zdravotnických a sociálních služeb. V praxi jsou velmi zjevné problémy 

například při propouštění klientů z nemocnic, chybí koordinace služeb, rodiny se potýkají se 

závažnými situacemi (reorganizace bydlení, životních podmínek, zajištění služeb, převzetí 

péče o osobu blízkou se změnou v soběstačnosti bez zaškolení, pomůcek, podmínek atp.). 

Koordinace dlouhodobé péče v praxi je velmi obtížná. Diskuse o koordinaci LTC ukazuje, že 

je obtížné ji řídit, nejsou zjevné kompetence, fungující multidisciplinární týmy a chybí 

flexibilita při zajišťování podmínek pro služby dlouhodobé péče v domácnosti. 
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Politika a opatření v oblasti dlouhodobé péče souvisí s dalšími oblastmi sociální politiky jako 

je zdraví, bydlení, důchody a sociální vybavenost. Výzvy v oblasti administrativní a 

institucionální efektivity jsou značné.  

V textu dále zdůrazníme potencionální užitečné přístupy, které vyplývají z hodnocení 

praxe v jednotlivých zemích v EU: 

- vybudování informační základny pro poskytovatele a uživatele dlouhodobé péče 

(informovanost o síti služeb dlouhodobé péče, její dostupnosti) 

- nastavení standardů pro řízení a rozhodování na místní úrovni a na úrovni 

poskytovatelů 

- plánování péče založené na individuálním hodnocení potřeb s účastí poskytovatelů 

zdravotní a sociální péče a propojení hodnocení potřeb s přidělováním finančních 

prostředků 

- sdílení dat v rámci resortů a úrovní veřejné správy s cílem usnadnit říezní možných 

vazeb mezi financováním dlouhodobé péče 

- odstranění pobídek k přesouvání nákladů mezi zdravotní a sociální péčí 

Koordinovanou dlouhodobou péči bychom v souvislosti s integrací zdravotně 

sociálních služeb měli chápat v širším slova smyslu, tedy jako ucelený, zdravotně 

sociální systém integrovaných podpůrných služeb pro osoby s omezenou 

soběstačností, orientovaný na využití reziduálního potenciálu a podporu vyšších 

úrovní sociální fungování a kvality života. Nejde tedy jen o prolnutí základní 

ošetřovatelské péče a pečovatelské služby v ambulantní či ústavní rovině. 

Koordinátor jednotlivých případů musí brát ohled na všechny prvky integrované LTC v širším 

slova smyslu, přičemž jeho primární úkol tkví v informování klientů, rodin, poskytovatelů tak, 

aby byla umožněna maximální účinnost a ucelenost podpory těm, kteří si ji budou přát. Do 

budoucna se neočekává, že by všechny prvky měly být hrazeny v rámci veřejných 

prostředků, naopak by měla být podpořena konkurence soukromých služeb. 

Modelem koordinované dlouhodobé péče se zabývala skupina českých odborníků, 

podílejících se na návrhu legislativy v oblasti dlouhodobé péče v ČR. Mj. stanovila prvky 

koordinované LTC, které dále uvádím v textu. 
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Mezi prvky koordinace LTC patří: 

Klient – jeho potřeby, přání, priority, možnosti (včetně kontroly nad financováním služeb) 

Neformální péče – rodinná, komunitní 

Všeobecný praktický lékař – základní prvek primární péče 

Služby zajišťované pro péči v domácím prostředí – snižující potřebu institucionální péče 

(riziko institucionalizace), podporující neformální pečovatele (v současnosti jde především o 

home care/domácí péči, pečovatelskou službu, služby dlouhodobé péče – tyto zahrnují 

kombinaci ošetřovatelských a pečovatelských úkonů, osobní asistence, tísňová péče) 

Služby podílející se na zlepšení funkčního stavu a adaptace na zdravotní postižení 

(fyzioterapie, ergoterapie, protetika, půjčování pomůcek, psychoterapie, logoterapie, 

kognitivní rehabilitace) 

Služby řešící sociální důsledky zdravotního postižení a chorob (zdravotně sociální 

práce, sociální práce) 

Postupy identifikace ohrožených a potřebných osob tzv. depistážní činnost, sledování 

osob, koordinování, informovanost aj. (depistáž a dispenzarizace, case management, 

sociální poradenství, poradenství LTC, komunitní centra LTC, multioborové týmy, komunitní 

sestry) 

Specializované zdravotnické služby na komunitní úrovni, zajišťující prevenci 

institucionální péče (komunitní psychiatrická péče, komunitní dětská sestra, paliativní péče, 

mobilní hospicová péče, geriatrické ambulance, nutriční poradenství) 

Respitní služby, podpůrná péče rodinám (denní centra, respitní pobytové služby, 

edukace, supervize, podpůrné skupiny) 

Služby usnadňující život v přirozeném prostředí (bezbariérové prostředí veřejných 

prostor a dopravy, koncepce přístupnosti dle EU, chráněné bydlení, AAL – ambient assissted 

living, prostředí podporující život např.: informační a komunikační technologie, telemonitoring 

home care…, centra pro podporu osob se zdravotním postižením) 

Služby obohacující život osobám se zdravotním postižením (dobrovolnictví, společnictví, 

volnočasové aktivity, LTV, rekondiční programy) 
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Služby zlepšující bezpečnost a účelnost hospitalizací lidí se zdravotním postižením 

(nemocniční odd. časné rehabilitace, geriatrická oddělení) 

Ústavní péče pro dlouhodobé pobyty či krátkodobé specifické intervence (LDN, 

nemocnice následné péče, ústavy dlouhodobé péče, ústavy sociální péče, domovy pro 

seniory, hospice, ošetřovatelská centra) 

Veřejná správa (podpora obcí, místní správa a samospráva, komunitní plánování, síťování 

služeb) 

 

5.1 PROBLEMATIKA DIFERENCOVANÉ 

DLOUHODOBÉ PÉČE 

Výše uvedený výčet čítá samozřejmě již existující a zavedené služby, nabízí však na ně 

náhled novou optikou a nepředkládá stávající diferenciační členění. Diferenciace služeb LTC 

na zdravotní a sociální klientům ani poskytovatelům zdravotně sociální péče nepřispívá a 

praxi často komplikuje. 

Především dnešní organizace a financování je nesystémově rozdrobeno mezi rezorty MZ a 

MPSV, kraje a obce, což vede k významným nerovnostem mezi srovnatelnými potřebami 

klientů zdravotnických a sociálních služeb, nedostatečnému zajištění kvality a dostupnosti 

péče, neefektivnímu poskytování péče a k vysokým transakčním nákladům.  

Komplexnost komunitních služeb 

Rodina vždy stála a dodnes stojí v řadě institucí pomáhajících v obtížných životních situacích 

na prvním místě. Lidé si poskytovali pomoc a podporu v rámci rodin i komunit a byli nuceni 

starat se společně o nemohoucí, v komunitě byli k sobě poutáni nutností společné obrany, 

nutností společného zajišťování obživy. „Takovéto útvary byly přirozené po většinu lidské 

historie a byly základními skladebními jednotkami všech tradičních společností.“ (Keller, 

1995). V dnešní době je role rodin a komunit stejně zásadní, přestože značnou 

zodpovědnost za péči přebírají instituce zdravotnického a sociálního resortu. 

K zajištění komplexních zdravotně sociálních služeb v zemích EU jsou využívány různé 

strategie. V Rakousku, Německu, USA a Velké Británii existuje role tzv. „discharge 
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manager“, který plánuje propouštění pacienta z hospitalizace. Zajišťuje návazné služby pro 

pacienta po propuštění do domácí péče. U nás tuto roli zastávají sociální či zdravotně 

sociální pracovníci, ale bohužel v českém zdravotnickém systému není tento úkon hrazen a 

financován (jako např. medicínské či ošetřovatelské intervence), tudíž tato role není 

vyžadována, často jsou sociální pracovníci propouštěni, či jsou jejich kapacity omezeny, 

vzhledem k nízkému počtu sociálních pracovníků ku počtu lůžek daného zdravotnického 

zařízení. Přestože je především zdravotně sociální pracovník kompetentní pro tyto činnosti, 

je jich ku škodě dlouhodobě nemocných velmi málo a role koordinátora je v dané oblasti 

stále vnímána jako klíčová. 

Ve Velké Británii zajišťují kontinuální péči tzv. „rapid response teams“ (týmy rychlé akce) a 

„intermediate care facilities“ (zařízení intermediární péče), která se zaměřují na rehabilitaci 

a vytvoření podmínek a pozitivního zázemí po propuštění ze zdravotnického zařízení 

s ohledem na potřeby klienta. Podporují plynulost přechodu klienta z instituce do domácí 

péče. 

Ve Francii jsou zřízena centra multidisiciplinárního posouzení a poradenství, podílela se 

na zlepšení komunikace mezi zařízeními zdravotnické péče a sociálními službami. 

Ve Švédsku je vytvořen systém komunitní péče vycházející z komunitních týmů zahrnujících 

zdravotní sestru, fyzioterapeuta, ergoterapeuta a sociálního pracovníka. 

Otázka k zamyšlení: 

Pokusili byste se na základě zmapování potřeb obyvatel v místě vašeho bydliště formou 

ankety navrhnout službu komunitní dlouhodobé péče? 

Dle OECD je klíčovým momentem zahájení komunitních služeb LTC 

a) dobrá spolupráce s praktickými lékaři na posuzování funkčních schopností klienta 

b) jednotnost kontaktního místa a jeho dostupnost, kde klienti a jejich rodiny získají 

informace a poradenství. 

Výše uvedené může sloužit jako inspirace pro inovace v českých podmínkách. 

Stěžejním cílem komplexních komunitních služeb (integrované komunitní péče) je udržet co 

nejdéle LDO a seniory v přirozeném domácím prostředí při co nejdelším zachování nejvyšší 

možné úrovně zdraví, soběstačnosti a autonomie. Tento cíl je možné zajistit existencí 

flexibilní sítě služeb v dané komunitě a jejich plynulou návazností.  



 

 

76 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 
 

5.2 KONCEPT SDÍLENÉ PÉČE 

Sdílená péče 

Pro pochopení role neformální péče v systému dlouhodobé péče je důležité nezabývat se jen 

neformální péčí samostatně, ale zaměřit se také na vzájemný vztah mezi formální a 

neformální péčí. 

Optimálním modelem je tzv. sdílená péče, kdy senior zůstává ve svém domácím prostředí a 

na pečování se podílí rodina spolu s formálními institucemi. Péče laická i odborná se tak 

prolíná, doplňuje a vzájemně podporuje. 

Na péči se může podílet rodina se službami sociální péče, v případě potřeby i se službami 

zdravotní péče. Efektivita modelu sdílené péče souvisí s koordinací služeb tak, aby 

vyhovovaly potřebám jednotlivých osob. Koordinace je důležitá v domácím prostředí, kdy zde 

dochází více poskytovatelů služeb, které je nutno vzájemně informovat a je důležité zajistit 

jejich plynulou návaznost. V popředí by dnes měla stát snaha o zajištění co nejintenzivnější 

péči v domácím prostředí, a to i lidem s výraznou dysaptibilitou. A to organizačními 

opatřeními, zajištěním moderních technologií a pomůcek a podporou rodinných příslušníků. 

Tato péče je chápána jako náhrada institucionalizace, spěje ke komunitnímu modelu 

dlouhodobé péče. Tento model je v praxi využíván např. v Austrálii (tzv. Community Aged 

Care Packages), jako komunitní alternativa zajištění péče o křehké seniory, jejichž 

nesoběstačnost by za jiných okolností vyžadovala pobyt v instituci. Sdílená péče by tedy 

měla být modelem předcházejícím umístnění klientů dlouhodobé péče do institucí. 

Rodinná péče je jedním z nejfrekventovanějších modelů péče o osoby se sníženou 

soběstačností a nesoběstačné. Zároveň je vysoce stavěnou hodnotou právě samostatnost a 

soběstačnost jedince a právě podpora této oblasti by měla být klíčovým tématem 

společenských změn a ustanovení. 

Role koordinačního rehabilitačního pracovníka tkví v propojování nejen meziresortních 

služeb klientům dlouhodobé péče a rodinným pečujícím, ale rovněž ve vyhledávání strategií 

spolupráce a týmové práce zástupců uvedených profesí, přičemž jako klíčový a určující 

v plánování LTC je primárně klient, resp. jeho funkční stav a potřeby. 
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Otázky k zamyšlení: 

Jak je možno rodinám pomoci, aby rodinná péče fungovala i za podmínek budoucího období, 

které bude souviset s nárůstem osob osamělých a stárnoucích? 

Péče o staré členy rodiny je jednou z oblastí rodinné péče, které další osoby mohou být 

objektem rodinné (neformální) péče? 

Pokuste se vytvořit model sdílené péče o seniora v domácím prostředí. 

 

Místo shrnutí: 

Při zajišťování rozvoje zdravotně sociálních služeb, kontinuity a koordinace LTC by 

měly být respektovány tyto principy! 

1. respektování důstojnosti a autonomie klientů LTC 

2. rozvoj vzdělání profesionálů poskytujících LTC, vzdělání zaměstnanců státní správy a 

samospráv v této oblasti 

3. uplatňování a rozvoj komunitního principu zajišťování služeb (s cílem zajistit péči 

v domácím prostředí, anebo v místě, kde klient žije, zajištění dostupnosti LTC – 

„klient nejde za službou, ale služba za klientem“) 

4. zajištění kapacit LTC, včetně realitních služeb, denních center a komunitních služeb 

pro denní a pobytovou péči 
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5.3 MEZIOBOROVÁ TÝMOVÁ 

SPOLUPRÁCE 

Průvodce studiem: 

TEAM – složení ze slov: TOGETHER EVERYBODY ACHIEVES MORE (společně 

dosáhneme více). Pokud chceme pracovat na budování týmové koordinované spolupráce je 

klíčové poznání významu pojmu tým: je to jasně definovaný celek spolupracujících lidí s 

časově omezeným cílem, limitovanou velikostí, jasnými pravidly, jasnými rolemi a s 

charakteristickým procesem práce.  

 

Spolupráce předpokládá primárně rozhodnutí vzít zodpovědnost za vlastní kroky a být 

součástí většího celku. Poté může přijít rozvoj schopnosti či dovednosti spolu-pracovat 

týmově. Hlavními předpoklady jsou: 

 Pracovat na sobě a revidovat zaběhlé postupy 

 Přijímat zpětnou vazbu 

 Poskytovat zpětnou vazbu 

 Ochotě slyšet (na) jiný názor 

 Uvědomovat si cíle spolupráce 

 Respektovat různorodost kolegů, každý má svou pravdu 

Koordinovaná mezioborová spolupráce může být znázorněna jako práce na společném 

plánování a implementaci postupů různorodých zdravotnických profesí.  
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Hlavní předpoklad: žádná rozhodnutí účastníků kolaborativní týmové práce nejsou 

činěna bez osoby, které se týká! (srov. Tzv. Pacientem řízená terapie – self management). 

Ve shodě s I. Holmerovou lze uvést, že základem spolupráce je společný zájem a kvalitní 

komunikace. Výhodou je, pokud se týmy scházejí pravidelně a jejich činnost je strukturovaná 

a řízená. Výsledkem spolupráce je vytvořený účinný plán (dlouhodobé) péče. 

Otázky k rekapitulaci a samostudiu: 

Jaká profesní odvětví se promítají na pole spolupráce mezioborového týmu v dlouhodobé 

péči? 

 

Citovaná a doporučená iteratura: 

Čevela, R., Kalvach, Z., Čeledová, L. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha: 

Grada, 2012. 

Jarošová, D. Senioři v domácí péči – zdravotní a sociální charakteristiky. In Sýkorová, D., 

Chytil, O. Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF OU, 2004. 

Jeřábek, H. a kol. Rodinná péče o staré lidi. Praha: FSV UK, 2005. 
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6. PREVENCE POTŘEBY 

DLOUHODOBÉ PÉČE 
Kl íčová slova  kapitoly:  

Primární, sekundární, terciární prevence. 

Průvodce studiem: 

Pojmem se rozumí zabránění vzniku. Tradičně prevenci členíme na primární, orientačně se 

jí rozumí zabránění nežádoucímu jevu či jeho oddálení. Sekundární prevenci chápeme jako 

zabránění recidivy či další progrese již přítomného jevu. Terciární prevencí se rozumí 

zabránění komplikacím nastalého nežádoucího jevu či jejich komplikacím. 

 

V České republice je nutný rozvoj koncepce, kterou EU označuje jako Politiku aktivního 

stárnutí (PAS). Ta zdůrazňuje, že aktivní život ve stáří je především podmíněn absencí 

výraznějších zdravotních potíží – těm je třeba předcházet. 

Zdravé stárnutí a prevence zhoršení tělesného a duševního zdraví osob s potřebou 

dlouhodobé péče může být efektivní cestou ke zlepšení zdraví a snížení nákladů. Podle 

projekce OECD by zdravé stárnutí a nárůst produktivity mohly částečně kompenzovat 

budoucí růst nákladů na dlouhodobou péči a snížit odhadovaný růst zvýšení nákladů o 

přibližně 5 – 10% do roku 2050. Prevence a zaměření se na podporu zdraví mohou ovlivnit 

životní styl, identifikovat rizikové skupiny a dříve reagovat na vývoj nemocnosti. Podpora 

programů posilujících zájem a péči o vlastní zdraví podporuje orientaci na uživatele a je 

v souladu s postojem seniorů, kteří preferují aktivní a nezávislý život ve vlastním prostředí a 

komunitě. Zdravé stárnutí a prevence mohou být velmi přínosné, musí však být doplněny 

poznatky o nákladech a přínosech jednotlivých intervencí. 

PAS – klade důraz na osvětové a preventivní lékařské intervence na rozvoj geriatrické 

medicíny, ale také na to, aby se zdravotnictví připravilo na fakt, že stále větší počty osob se 

budou dožívat vyššího věku, který se vyznačuje zvýšením výskytu chronických chorob, stavů 

a disability.  



 

 

82 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 
To povede ke zvýšení poptávky zdravotně sociálních služeb dlouhodobé péče. Součástí 

politiky aktivního stárnutí tak nutně musí být i vypracování systému jak tuto péči o 

dlouhodobě nemocné zabezpečit. 

Prevencí chorob se zabývají jednotlivé klinické obory, včetně pediatrie (Novotný In 

Kuzníková, 2011), geriatrie (In Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012), psychiatrie aj. 

souvisejících oborů souvisejících s poskytováním dlouhodobé zdravotně-sociální péče. 

Cílem prevence potřeby dlouhodobé péče je obecně úplné zabránění její potřeby. Vzhledem 

k diskutovaným souvislostem (stárnutí populace, výskyt chronických nemocí aj.) je to však 

spíše nereálný stav. Jako primární prevence potřeby dlouhodobé péče by mělo být chápáno 

zabránění progrese potřeby dlouhodobé péče v domácím prostředí s cílem pokusit se 

navrátit původní míru soběstačnosti jedince. Sekundární prevence by měla být zaměřena na 

podporu a udržení míry soběstačnosti s cílem zabránit potřebě institucionální péče. Terciární 

prevencí je zabránění opětovnému zhoršení zdravotního stavu a zdravotní kondice 

v souvislosti s opětovným využitím institucionálních zdravotně sociálních služeb. 

Na všech stupních preventivních opatření se spolupodílí a významně je svými procesy 

ovlivňuje právě koordinovaná rehabilitace. 

 

Klíčovými jsou pojmy soběstačnost a samostatnost 

Samostatnost – je schopnost vést důstojný život samostatně v přirozeném, obvykle 

náročném prostředí a schopnost postarat se o sebe sama bez cizí pomoci. 

Soběstačnost v instrumentálních aktivitách denního života (IADL – Instrumental 

activities of daily living) – je schopnost vykonávat běžné úkony každodenního života 

(doprava, nákup, zacházení s financemi, péče o domácnost, péče o prádlo…). 

Soběstačnost v základních / bazálních sebeobslužných aktivitách (ADL – activity of 

daily living) – jedná se o schopnost obstarat základní sebeobslužné výkony (najíst se, 

oblékat se, vykonat hygienickou péči, péči o vyprazdňování, přesunout se z místa na 

místo…). Jde o schopnost obejít se bez pomoci v péči o vlastní osobu. 

Při posuzování potřeby dlouhodobé péče v populaci je nutno zhodnotit míru nesoběstačnosti 

a závislosti. 
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Míra nesoběstačnosti (Disability rates) – určuje tu část populace, kteří pravděpodobně 

potřebují služby dlouhodobé péče. Parametr je definován jako závislost alespoň v jedné ze 

základních aktivit denního života a byl vymezen na základě výzkumu SHARE v EU. 

Míra závislosti (Dependency rate) – je indikátor, který určuje míru péče. Je zřejmé, že tato 

potřeba může být uspokojována jak poskytováním neformální péče (která dosud ve většině 

evropských zemí představuje většinu), tak různými službami financovanými také z veřejných 

rozpočtů. 

 

Citovaná a doporučená literatura: 

Čevela, R., Kalvach, Z., Čeledová, L. Sociální gerontologie. Úvod do problematiky. Praha: 

Grada, 2012. 

Kuzníková, I. a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. 
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7. POTŘEBY DLOUHODOBĚ 

NEMOCNÝCH 
 

Kl íčová slova  kapitoly:  

Soběstačnost, funkční schopnosti, potřeby psychické, biologické / fyzické, sociální, 

spirituální, sublimace / frustrace, zátěžová situace, teorie potřeb, klasifikace potřeb, 

hodnocení potřeb u vybraných cílových skupin 

Průvodce studiem: 

Potřeba péče není primárně spojena s věkem, ale je spojena s poklesem funkčních 

schopností a soběstačnosti, které omezují člověka v jeho schopnosti uspokojovat své 

každodenní potřeby. 

 

Potřeba 

Jde o základní formu motivu, a to ve smyslu nějakého deficitu (nedostatku) v biologické či 

sociální dimenzi bytí. Může být motivem k jednání, projevem nedostatku, jehož odstranění je 

žádoucí. 

Potřeby mohou být uspokojeny – saturovány, anebo neuspokojeny – frustrovány. Při saturaci 

jedné potřeby však může paradoxně dojít k frustraci jiných potřeb. Např. při uspokojení 

pocitu bezpečí při umístění do domova pro seniory frustruje potřebu sociální vazby. 

Priority potřeb se v průběhu onemocnění mění, stejně tak jako u seniorů. V terminálním 

stádiu pak bývají v popředí kromě potřeby zvládnout bolest i potřeby spirituální (nikoli pouze 

psychologické). Spiritualita je bohužel ve zdravotnictví od medicínské péče oddělována a 

potřebovala by více angažovanosti profesionálů. 

Pro studium teorií potřeb odkazuji na jejich autory A. Maslowa či Max-Neefa. 

Na uspokojování potřeb má rovněž vliv řada faktorů, jako například individualita jedince 

(osobní charakteristiky), vývojová stádia jedince (od novorozence po involuční životní 

období), kultura (vzorce uspokojování potřeb), rodina (funkční, dysfunkční), onemocnění 
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(jeho ráz, typ léčby, hospitalizace…). Neuspokojení níže uvedených potřeb se zvlášť výrazně 

promítá u osob nemocných (akutně i chronicky), u seniorů, u dětí a u všech, kterým se 

změnila životní situace, místo bydlení.  

Jestliže si člověk nedokáže realizovat z různých důvodů některé z potřeb, je úkolem okolí, 

aby mu s naplněním těchto potřeb pomohlo. 

Cílem pomáhajících profesí v LTC je zajištění uspokojování všech uvedených oblastí 

lidských potřeb s cílem udržení co nejvyšší kvality života, a to na základě jejich 

podrobné analýzy, vyhodnocení a stanovení plánu pro jejich naplňování skrze 

koordinaci služeb LTC. 

Základní přehled potřeb: 

Oblast potřeb Potřeby  Tělesné projevy 

při neuspokojení 

potřeby 

Psychické projevy 

a projevy v chování 

při neuspokojení 

potřeby 

Potřeby 

tělesné 

(biologické, 

fyziologické) 

příjem vody, potravy, spánku, 

odpočinku, vyprazdňování, sexu, 

přístřeší, fyzické pohody 

Žízeň 

Hlad 

Zima 

Horko 

Bolest 

Únava  

Napětí 

Pocit nudy, apatie 

Únava 

Snížení pozornosti 

Podrážděnost 

Agrese  

Potřeby 

psychické  

potřeba jistoty, bezpečí 

(soběstačnosti, 

Nezávislosti, informovanosti, 

potřeba řádu) 

 

Únava 

Bušení srdce 

Žaludeční 

nevolnost 

Vnitřní třes 

Ohrožení, nejistota 

Strach, nejistota 

Závislost na druhých 

Chaos  

Lítost, zlost 

Uzavření se 
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potřeba lásky  

(sounáležitost, být pozitivně 

přijímán, důvěra, přátelství, 

komunikace) 

 

Neuspokojení 

potřeb se může 

promítat do 

psychosomatickýc

h projevů 

Pocity zbytečnosti 

Nejistota 

Osamělost, smutek 

Zlost, agrese 

Nedůvěra 

Uzavřenost  

Lítost a beznaděj 

Pocity křivdy, 

ponížení, 

nespravedlnosti, 

méněcennosti, 

Apatie 

 

otevřené budoucnosti 

 

sebeúcty a sebeurčení, 

seberealizace 

(respekt, intimita, autonomie, 

svoboda, ocenění, potřeba estetiky) 

Potřeby 

sociální  

 

(Křivohlavý, 2001):  

- potřeba afiliace – sociálního kontaktu – styku s druhými 

- potřeba přátelského vztahu – důvěryhodného člověka 

- potřeba sociálního připoutání (attachment) – vztah matky a dítěte 

- potřeba vzájemnosti – být v něčí péči  a o někoho pečovat 

- potřeba sociální komunikace – s někým mluvit, vést rozhovor, sdílet , nejen 

sdělovat 

- potřeba sociálního porovnávání (komparace) – překračovat omezené 

individuální možnosti 

- potřeba zajištění sociálního bezpečí – proti nežádoucím útokům (agresi) 

druhých 

- potřeba spolupráce (kooperace) – překračovat omezené individuální 

možnosti 

- potřeba kladného sociálního hodnocení (evalvace)  - potřeba uznání vlastní 

hodnoty druhými lidmi , potřeba respektu (úcty), sociálního uznání, pochvaly atp. 

-  potřeba sociálního začlenění, zařazení – být přijat druhými lidmi a patřit do 

zcela určité sociální skupiny 

- potřeba sociální identity – být „někým“ v rámci určité sociální skupiny  

- potřeba lásky – být milován, vážen, uznáván jako člověk sui generis a potřeba 

někoho milovat 
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Potřeby 

spirituální 

 

Duchovní potřeby 

Ryze lidské potřeby krásy a 

harmonie, spravedlnosti a 

odpuštění, pravdy a smíření, radosti 

ze života 

 Smutek 

Marnost 

Deprese 

Beznaděj 

Nesmiřitelnost 

Tab. 6 Přehled lidských potřeb 

 

Pro hodnocení potřeb existují výzkumné nástroje, které měří míru a kvalitu potřeb lidí se 

specifickými potřebami. Např. pro skupinu lidí s duševní nemocí nabízí přehled nástrojů 

Kalvoda, Nelepová, Probstová (2005), pro geriatrické pacienty Gallo et. al. (2006), pro 

ohrožené děti a rodiny Matoušek a Pazlarová (2010). Tyto nástroje jsou užitečné při 

posuzování povahy potřeb a rizik spojených s jejich nenaplněním. Některé měří jen jejich 

existenci, jiné i míru jejich aktuálního uspokojení. Koncentrují se na psychické a sociální 

potřeby.  

Hodnocení potřeb fyziologických je pak doménou nástrojů jimiž disponuje obor 

ošetřovatelství. Potřebám dětí se věnuje Sikorová (2011), lidským potřebám ve zdraví a 

nemoci se věnuje Šamánková (2011) na jejíž publikaci v souvislosti s potřebami osob 

dlouhodobě nemocných odkazuji. 

Poznámky k potřebám ve stáří 

Jak potvrzuje Janečková (2005), ve stáří mnozí lidé ztrácejí schopnost uspokojovat své 

každodenní potřeby a naplňovat plány, udržovat kontrolu nad svým životem v míře, na jakou 

byli zvyklí. Tím se snižuje kvalita jejich života 

Potřeby člověka jsou individuální, mění se v čase a ve vztahu k prostředí, ve kterém žije. 

Mezi nejdůležitější potřeby řadí dle mnoha studií senioři především potřebu jistoty a bezpečí, 

důvěry, stability, lásky, sociálních kontaktů, spolehlivosti a fyzické i psychické pohody. 

Mnohdy se při snaze seniorům pomoci zapomíná a nerespektuje potřeba autonomie, 

možnosti svobodného rozhodování za sebe. V popředí by měla stát jistě především 

důstojnost (např. u seniorů s demencí nelze upřednostňovat autonomii před důstojností) 

seniora, nicméně při zajišťování potřeby bezpečí by nemělo docházet k přehnanému 

ochraňování, které vede k rozvoji závislosti seniora na okolí. 
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Poznámky k potřebám dlouhodobě nemocných dětí 

Do popředí dlouhodobé péče o dítě by se nemělo dostat vědomí nemoci, nýbrž by se mělo 

setrvat primárně u vnímání dítěte a jeho potřeb. Tyto se odvíjí od věku (vývojového stádia), 

od uspokojení citových potřeb (citové vazby v rodině x chybějící rodina), projevů nemoci a 

osobní zkušeností s hospitalizací, péčí atp. 

Primární potřeby jsou vždy v popředí zájmu pečovatele – tedy potřeby sycení, krmení, 

výživy, spánku, odpočinku, vyprazdňování… Neméně důležité jsou však potřeby psychické a 

sociální, především potřeba podpory okolí k samostatnosti, seberealizaci, otevřené 

budoucnosti. V péči o dítě je těžké nalézt přiměřenou míru uspokojování těchto potřeb, aby 

nedošlo k předčasným vysokým nárokům na samostatnost, které dosud dítě není schopno 

anebo naopak, aby přehnaná ochrana dítěte nevedla k jeho stagnaci a schopnosti „postavit 

se na vlastní nohy“. 

Ochrana a strach o dítě s postižením či dlouhodobým onemocněním může vést k rozvoji 

závislosti dítěte, nesamostatnosti a k projevům nespokojenosti, apatie či naopak agrese. 

Důležité je nalézt rovnováhu mezi dvěma extrémy, kdy dítě pro své onemocnění „může 

všechno“ a „nesmí nic“. 

Rovněž je nutné si uvědomit, že závažný zdravotní stav dítěte ovlivňuje především jeho 

rodinné příslušníky (rodiče, sourozence, prarodiče), na které se při uspokojování potřeb 

zapomíná a rovněž mají nárok na podporu a pomoc při hledání struktury života s dítětem se 

zdravotním postižením, chorobou. 

 

Poznámky k potřebám lidí s dlouhodobým onemocněním 

Stejně jako u lidí starých, tak u této cílové skupiny stojí v popředí potřeby spirituální, které 

v institucionální péči bývají přehlíženy. Smyslem duchovní péče o klienty není její 

poskytování jen „věřícím“, naopak všichni lidé mají duchovní potřeby a všem by v této oblasti 

měla být poskytována stejná míra pozornosti. 

Pomoc při uspokojování spirituálních potřeb zahrnuje: 
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- pozornost pečujících pohledu do minulosti člověka (vede ke smíření se sebou 

samým, s životem, s lidmi, s Bohem) 

- pozornost pečujících pohledu na současnost / přítomnost (úsilí v boji s nemocí, 

zvládání náročné situace, těžkosti s léčbou, hledání smyslu, přijímání utrpení a jeho 

hodnoty) 

- pozornost pečujících pohledu do budoucna (provázení nemocného životní cestou, 

projev lásky) 

Onemocnění a jeho léčba (včetně hospitalizace, zdravotní péče) je pro člověka zátěžovou 

situací a od ní se odvíjí aktuální potřeby, které nejsou stabilní, ale proměnlivé. Práce 

s potřebami takového člověka by měla vést ke zvládání zátěžové situace s podporou jeho 

fungování a zachování autonomie a důstojnosti člověka.  

Potřeby jsou ovlivněny klinickým typem onemocnění, specifické oblasti uspokojování potřeb 

jsou výrazné u osob s duševním onemocněním, s onkologickou diagnózou, s onemocněním 

pohybového systému a osob s trvalým poškozením tělesných funkcí a vzhledu. 

Vzhledem k tomu, že jde o širokou oblast potřeb, odkazuji (ne výhradně) na použitou 

literaturu. 

Praktický úkol: 

Připravte vyhodnocení ADL/IADL, Barlettův test a sestavte přehled potřeb a plán činností k 

jejich uspokojení u nemocného člověka (akutně / chronicky).  

Pokuste se zamyslet nad možnými zdravotně sociálními službami, které by se mohly na 

uspokojování zjištěných potřeb podílet.  

Zpracujte jako komentovaný popis, vyhodnocené testy přiložte přílohou. 

 

Citovaná a doporučená literatura: 

Dvořáčková, D. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012. 

Gallo, J.J. Handbook of Geriatric Assessment. Sundbury, MA: Jones and Barlett, 2006. 

Janečková, H. Sociální práce se starými lidmi. In Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi. 

Praha: Portál, 2005. 



 

 

90 

DLOUHODOBÁ ZDRAVOTNĚ -SOCIÁLNÍ PÉČE, STUDIJNÍ OPORA  

Iva Kuzn íková  

 
Kalvoda, K., Šelepová, P., Probstová, V. Hodnocení potřeb duševně nemocných. Sociální 
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8. KVALITA ŽIVOTA 

DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 
Kl íčová slova  kapitoly:  

Kvalita života, kvalita dlouhodobé péče 

Průvodce studiem:  

„Je to vícerozměrný, subjektivní a měřitelný konstrukt, který vyjadřuje, jak člověk sám 

hodnotí svou životní situaci. Využívá se ke sledování účinnosti komplexně zaměřených 

psychosociálních a zdravotnických intervencí. Pojem je vymezován a definován různými 

disciplínami odlišně.“ (Dragomerická, 2013) 

Podle Křížové (2005) kvalita života obsahuje tři hlavní oblasti, a to fyzické prožívání, 

psychickou pohodu a sociální postavení jedince a jeho vztahy k druhým lidem. 

 

Kategorizaci kvality života  

dle různých vědních disciplín vytvořil Ruut Veenhoven (2000) ve svém modelu čtyř typů 

kvality života. Model umožňuje kategorizovat koncepty podle toho, jakým typem kvality 

života se zabývají: 

 

A – ekologické, sociální, ekonomické a kulturní podmínky 

B – fyzické a duševní zdraví, znalosti,  schopnosti 

C – etické otázky 

D – mezioborové měření kvality života 
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 Vnější kvality života Vnitřní kvality života 

Životní předpoklady A vhodnost prostředí 

(životní prostředí, sociální 

kapitál, prosperita, životní 

úroveň) 

B životaschopnost jedince 

(psychologický kapitál, 

adaptivní potenciál, zdraví, 

způsobilost) 

Životní výsledky C užitečnost života 

(vyšší hodnoty než přežití, 

transcendentální koncepce) 

D vlastní hodnocení života 

(subjektivní pohoda, 

spokojenost, štěstí, pocit 

smysluplnosti) 

Tab. 7 Čtyři kvality života podle Veenhovena (převzato Dragomerická, 2013) 

V oblasti péče o zdraví znamená sledování kvality života přesun pozornosti 

k psychologickým a sociálním aspektům zdraví, zájem o subjektivní prožívání nemoci a léčby 

představuje v současné době důraz na humanistické hodnoty jako žádoucí protiváhu 

technologického pokroku v lékařských vědách. V oblasti sociální péče představuje měření 

kvality života významnou součást hodnocení komplexních preventivních a rehabilitačních 

programů a psychosociálních intervencí. 

Kvalitu života sledujeme na úrovních: mikro(personální)/mezo(skupiny, 

populace)/makro (národy).  

Mezo rovina měření kvality života zahrnuje hodnocení intervencí a služeb, vede k porovnání 

a diagnostice potřeb různých skupin a nalezení rizikových a projektivních faktorů 

ovlivňujících životní situaci sledovaných osob. 

Personální rovina měření kvality života slouží ke stanovení osobního plánu a jeho hodnocení 

a k individualizaci péče. 

K měření slouží všeobecné / generické dotazníky – použitelné pro jakýkoli soubor pacientů 

/ klientů i zdravé populace, umožňují vzájemné srovnání. Příkladem je dotazník EQ-5D 

(EuroQol Group, 1990), SF-36 (Medical Outcome Study 36-Item Short Form, Ware, 1992), 

dotazníky WHOQOL (WHOQOL-100, WHOQOL-BREF, WHOQOL-OLD, WHOQOL-DIS, 

WHO). 

Speciální dotazníky jsou určeny pro pacienty s určitými obtížemi a zjišťují dopad těchto 

obtíží na jeho život. Zachycují klinicky významné změny, ale výsledky nelze srovnávat či 
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zobecňovat. Přehled speciálních dotazníků nabízí mezinárodní databáze PROQOLID 

(www.proqolid.org). 

Odborníci na kvalitu života v medicíně (Musschenga, A., Křivohlavý, J.) hovoří o třech 

vzájemně provázaných významech termínu kvalita života: kvalita života jako stupeň 

normálního fungování, kvalita života jako stupeň spokojenosti se životem a kvalita života jako 

úroveň lidského rozvoje. 

Pro člověka v seniorském věku je důležitý bod druhý, kdy se domnívá, že je na konci své 

cesty a chápe kvalitu života jako spokojenost s dosavadním životem. Pokud hodnotí prožitý 

život jako smysluplný a je spokojen s tím, jak žil, kvalita života je prožívána na vysoké úrovni. 

 

Přehled faktorů ovlivňujících kvalitu života dlouhodobě nemocných a seniorů (vzhledem 

ke značné subjektivitě je přesně nelze vymezit a určit): 

- skupina faktorů zdravotních, sociálních, ekonomických a environmentálních 

- specifické faktory jako je věk, pohlaví, rodinná situace, polymorbidita, vzdělání, 

hodnoty, ekonomická situace, kultura 

- zdraví jako výsledek mnoha faktorů 

- faktory podílející se na poklesu soběstačnosti (chronické nemoci, involuční změny 

spojené se stárnutím, nevyhovující bytové podmínky, chybějící finanční zabezpečení, 

nedostupnost péče a služeb, absence sociální podpory a vztahů) 

Pojem podmíněná kvalita života – ve vztahu k dlouhodobě nemocným a seniorům jde o 

zdravím podmíněnou kvalitu života, která je charakterizována hlavními ukazateli zdravotního 

stavu. K těm patří především přítomnost zdravotních obtíží, skutečnost, zda tyto potíže 

vyžadují léčbu, nakolik jsou provázeny bolesti a dalšími nepříjemnými vedlejšími projevy a to, 

do jaké míry pacienta obmezují v jeho běžných aktivitách. 

Hodnocení kvality života dlouhodobě nemocných a seniorů je zásadní pro pochopení 

aktuálních potřeb daných cílových skupin, pro plánování služeb pro tyto skupiny a 

hodnocení stávajících poskytovaných služeb a pomoci, kterých se jim dostává. 
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Kvalita dlouhodobé péče 

Je po celém světě diskutované téma, primárně je pozornost výzkumníků i laické veřejnosti 

směřována na kvalitu péče institucionální a ukazuje se, že se v různých zemích významně 

liší. Kvalitou terénních služeb se zabývají jen ojedinělé studie. 

V kontextu kvality LTC je nutno věnovat pozornost (OECD, 2005): 

1) jednak personálu / pečujícím a kvalitě jejich vzdělávání  

2) optimální / standardní kvalitě poskytovaných služeb LTC v oblasti struktury, procesů i 

výsledků 

ukazatele struktury služeb LTC: 

- kvalita a bezpečnost budov, požární bezpečnost, sanita 

- prostředí 

- velikost pokojů 

- počet kvalifikovaného personálu 

ukazatele procesů služeb LTC: 

- způsoby ochrany práv klientů 

- fungující mechanismy přijetí, překladu, propouštění 

- postupy posuzování potřeb a plánování péče 

- dostupnost služeb potřebných k dosažení optimálního funkčního stavu 

- nepřetržitá dostupnost kvalifikovaného personálu 

- kvalitní strava 

- dostupnost služeb (rehabilitace, hygienický dohled, farmaceutická péče, fyzioterapie, 

ergoterapie, logoterapie aj.) 

- adekvátní dokumentace o péči 

- orgán dohlížející na kvalitu péče 
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ukazatele výstupů 

- prevalence proleženin, incidence nových proleženin 

- prevalence malnutrice, dehydratace, adekvátnost používání enterální výživy 

- udržování soběstačnosti v ADL / IADL 

- management bolesti 

- omezovací prostředky (farmakologické, nefarmakologické) 

- prevalence infekcí 

- prevalence používání farmak (např. antipsychotik) 

- prevalence sond, permanentních katetrů 

- počet pádů a poranění, prevence pádů 

- prevalence inkontinence stolice 

- management kontinence moči 

- sociální interakce a ochrana soukromí 

Ukazatele by měly vést ke standardizaci LTC. Stanovení standardů dlouhodobé péče v ČR 

dosud chybí. Dodržování standardů jistě neznamená zajištění kvality péče, nicméně jí velmi 

napomáhá. (Zkušenosti jsou patrné z inspekcí kvality v sociálních službách, udílení 

akreditací ve zdravotnických službách.) 

 

Citovaná a doporučená literatura: 

Dragomerická, E. Kvalita života. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: 

Portál, 2013. 

Dvořáčková, D. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012. 

Křížová, E. Sociologické podmínky kvality života. Praha: Triton, 2005. 
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ZÁVĚR 

 

 

Vážené studentky, vážení studenti.  

V průběhu textu jste měli možnost pracovat s mnoha odkazy a zdroji, které jsou platné 

v čase, kdy tato studijní opora vznikala, a když byla upravována. Nadále sledujte jejich 

aktualizace a samozřejmě i nové, vznikající publikace na dané téma. 

Věřím, že se získanými informacemi naložíte ve prospěch rozvoje koordinace systému 

dlouhodobé péče v České republice a časem i Vy přispějete další aktuální publikací či studií 

nejen ke strategickému rozvoji této oblasti, ale také k praktickému užívání nástrojů koncepcí 

dlouhodobé péče. 

V závěru této studijní opory si dovolím vyhnout tradičnímu shrnutí obsahu či reflexe toho, co 

jste v textu našli či nenašli. Vzhledem ke stále se prosazujícímu oboru koordinace 

rehabilitace, bych Vám i všem pacientům přála, aby se výše uvedené koncepce, vize a 

strategie začaly reálně uskutečňovat a naplňovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      S úctou Iva Kuzníková, v Ostravě dne 1.9.2017 
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