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Staří lidé bývají často nemocní a po-
třebují pravidelnou lékařskou péči. 
Pokud je klient schopný sám se do-
pravit k lékařům, kteří mu poskyto-
vali lékařskou péči před jeho přijetím 
do domova seniorů, a sám užívat léky, 
pak je situace v podstatě bezproblé-
mová. Domov seniorů zajišťuje sociál-
ní služby hrazené částečně samotným 
klientem a částečně dotacemi a klient 
si sám obstará odborné zdravotnické 
služby hrazené z povinného zdravotní-
ho pojištění, nebo hrazené přímo. 
To však není nejčastější případ. Vět-
šina klientů domovů pro seniory má 
problémy s mobilitou či psychickým 
funkcemi takového rozsahu, že je po-
třeba poskytovat jim odborné zdra-
votnické služby v samotném domově. 
Nakonec snadný přístup ke zdravot-
nickým službám je často jeden z vý-
znamných důvodů žádosti o přijetí. 

SOCIálNÍ PENÍZE kONtRa  
ZDRaVOtNICkÉ PENÍZE

Do roku 1991 se nerozlišovalo posky-
tování sociálních a zdravotnických slu-
žeb. Byly hrazeny ze stejných peněz. 
Od roku 1992 však dochází ke změně, 
kdy mají být sociální služby hrazené 
ze sociálních peněz, a zdravotnické 
služby ze zdravotnických peněz. Proto-
že mezi sociálními a zdravotnickými 
úkony poskytovanými v pobytových 
zařízeních sociální péče nevede žád-
ná přesná dělící čára a protože není 
žádný arbitr, který by ji stanovil, na-
staly od roku 1992 značné problémy, 
dosud nevyřešené. 
Pobytová zařízení sociální péče mají 
povinnost zdravotnickou službu zpro-
středkovat, ne ji sami poskytovat, ale 
v podstatě téměř všechna ji přímo po-
skytují, a to převážně formou zvláštní 
ambulantní péče.
Rozsah poskytované zdravotnické 
péče není nikde zpracován. V praxi 
se vychází z výkonů odbornosti 913. 
Nemyslím si, že je to správně, protože 
všeobecná sestra není jediný zdravot-
nický pracovník, který v pobytových 
zařízeních sociální péče může posky-
tovat své služby. Také neexistuje žád-
ný materiál, který by stanovil počet 
zdravotníků s ohledem na počet kli-
entů a jejich zdravotní stav. To záleží 
jen a jen na rozhodnutí zřizovatele 
či správce zařízení, který velmi často 
nemá zdravotnické vzdělání.

Protože sociální zařízení nejsou zaří-
zení zdravotnická, objevila se snaha 
vystrnadit ze sociálních zařízení zdra-
votnické pracovníky a nahradit je lev-
nějšími sociálními pracovníky. Podle 
zjištění pracovníků z Výzkumného 
ústavu práce a sociálních věcí odešlo 
v letech 2002 až 2007 ze zařízení so-
ciálních služeb 1750 všeobecných se-
ster.  Zároveň byla přijata teze, že sta-
rý člověk má být doma, dokud to jde, 
protože je lepší a levnější poskytovat 
mu péči pomocí terénních služeb. Tím 
se do domovů seniorů dostávají noví 
klienti ve velmi vysokém věku, velmi 
nemocní, jejichž schopnost adaptace 
na nové prostředí je minimální. Místo 
nového domova je čeká krátký pobyt 
v čekárně na smrt. 

U každého zájemce o přijetí do domo-
va seniorů se řeší, zda jeho zdravotní 
stav přijetí umožňuje. 
V dřívější vyhlášce byly taxativně vy-
jmenovány zdravotní kontraindikace 
k přijetí do pobytového zařízení so-
ciální péče. Současná vyhláška uvá-
dí jen, že kontraindikací k přijetí je 
zdravotní stav, který vyžaduje poskyt-
nutí ústavní péče ve zdravotnickém 
zařízení. Bohužel vyhláška již neřeší, 
kdo bude mít rozhodující hlas při ur-
čení oné dělící hranice. V praxi jsou 
do domovů seniorů častěji a častě-
ji přijímáni tak vážně nemocní lidé, 
že jim prostě nemůže být poskyto-
vána adekvátní zdravotnická péče 
v zařízeních, která na to nejsou při-
způsobena a vybavena. Pokud lékař 
takové klienty pošle k hospitalizaci 
do nemocnice, velmi často se mu vrá-
tí s konstatováním, že stav pacienta 
hospitalizaci nevyžaduje a s mnoha 
různými doporučeními. Pokud lékař 
domova seniorů s postupem nemoc-
nice nesouhlasí, tak s tím stejně ne-
může nic dělat. Není na koho se ob-
rátit se žádostí o řešení. Není komu si 
stěžovat. Jsem velmi často svědkem, 
jak lékaři v nemocnicích nedoká-
žou rozlišovat, zda pacienta posílají 
do LDN, což je zdravotnické zařízení, 
nebo do domova seniorů, což je zaří-
zení sociální péče, kde se zdravotnic-
ká péče poskytuje jaksi navíc. A tak 
se například stane, že klient s těžkou 
pneumonií při takových převozech 
sem a tam, zemře v sanitce. Viník je 
neznámý a nedohledatelný.  
Potřebujeme zdravotnická zařízení 

pro trvalé umístění těžce nemocných 
seniorů. Já o žádném takovém nevím. 

VětŠÍ PRaVOMOCE  
PRO VŠEObECNÉ SEStRY

Nejčastěji zastoupeným zdravotnic-
kým pracovníkem v pobytových za-
řízeních sociální péče jsou všeobec-
né sestry.  Jedná se o významnou 
zdravotnickou profesi, o čemž svědčí 
skutečnost, že je regulována spolu 
s profesemi lékař, stomatolog, porod-
ní asistentka a farmaceut na úrovni  
Evropské Unie.
Všeobecná sestra má vysokoškolské 
vzdělání a není již jen pomocníkem lé-
kaře. Je autonomním zdravotnickým 
specialistou. Kromě výkonů, které vy-
konává z indikace lékaře, může také 
některé zdravotnické výkony indiko-
vat a provádět samostatně. V domo-
vech seniorů je takovým ukázkovým 
příkladem drobné poranění kůže. 
Všeobecná sestra má plnou kompe-
tenci takové poranění diagnostikovat, 
určit léčbu a léčit. Jenže v pobytových 
zařízeních sociální péče je všeobecná 
sestra v postavení na lékaři zcela zá-
vislém. Sama nemůže nic. Může vy-
konávat jen to, co jí lékař předepíše. 
Přitom právě v pobytových zařízeních 
sociální péče by byla potřeba všeo-
becná sestra s většími pravomocemi. 
Lékař dochází jednou, v lepším pří-
padě dvakrát týdně. Po většinu času 
jsou všeobecné sestry se svými klienty 
samy a musí řešit situace samostatně. 
Což de iure nemohou. Nebo mohou, 
ale zadarmo. Jak není razítko lékaře, 
zdravotní pojišťovny nic neproplatí. 

Všeobecné sestry se mohou speciali-
zovat. Namátkou jmenuji specializace 
jako komunitní sestra, psychiatrická 
sestra či sestra pro pracovně-lékař-
skou péči. Ale pro všeobecné sestry, 
které pracují ve velmi specifickém 
prostředí, a to často zcela samostat-
ně, žádná specializace není. Proč? Já 
se domnívám, že samostatná specia-
lizace pro všeobecné sestry v zaříze-
ních sociální péče by měla existovat. 

Kromě všeobecných sester se v do-
movech seniorů či jiných pobytových 
zařízeních sociální péče setkáváme 
i s jinými zdravotnickými pracovníky. 
A jsou velmi potřební. Jedná se o fy-
zioterapeuty, ergoterapeuty či nu-

Jak dlouho ještě…?
PtÁ Se PraKticKÝ LÉKaŘ PracUjÍcÍ v SOciÁLNÍcH SLUŽBÁcH

Úkolem pobytových zařízení sociální péče je poskytování sociálních služeb svým klientům.
Budu-li hovořit o zařízeních pro seniory, domovech seniorů, pak jsou tato zařízení určena starým 
lidem, kteří již nezvládají doma uklízet, dojít si do sklepa pro uhlí, nakoupit si, uvařit si, ale jsou 
schopni  komunikovat,  mají  určitý  stupeň  mobility  a  hlavně  jsou  schopni  konzumovat  sociální 
služby, které pobytové zařízení zajišťuje.
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triční specialisty. Jsou to zdravotničtí 
pracovníci a jejich práce by měla být 
hrazena z veřejného zdravotního po-
jištění. Pro zdravotní pojišťovny však 
tito zdravotničtí pracovníci neexistují. 

PaPÍROVÉ baRIÉRY

Lékařům a ostatním zdravotníkům 
jejich práci ztěžuje byrokracie. Každý 
úkon se musí vykazovat přes zbyteč-
ně složitý formulář ORP, který se musí 
přepisovat při každé, i drobné změně. 
Když lékař zjistí, že je potřeba, aby ur-
čitý lék bral pacient ne ráno, ale večer, 
už se musí celý formulář ORP přepiso-
vat. Já si myslím, že je to schválně, aby 
se poskytování zdravotnických služeb 
v pobytových zařízeních sociální péče 
udělalo co nejsložitější. Jen pro pří-
klad: Musí se vypisovat celá medikace 
pacienta, i když ji má lékař ve své do-
kumentaci, a zařízení také. U starých 
lidí jde o hodně položek. Nevidím dů-
vod, proč se do formuláře ORP musí 
vypisovat celá medikace pacienta. Ně-
která pobytová zařízení sociální péče 
musí na základě tlaku zdravotních 
pojišťoven vypisovat formuláře ORP 
každý měsíc. Je to taková papírová 
bariéra. Někdy si říkám, co s těmi sto-
hy vyplněných formulářů ORP ve zdra-

votních pojišťovnách dělají. Musí na to 
mít nějaké veliké sklady.

lÉkařI MEZI MlÝNSkÝMI  
kaMENY

Na závěr se chci zmínit o neustálém 
sváru při proplácení podávání léků. 
Jestliže pacient trpí demencí, tak mu 
sice fungují ruce i oči, ale z lékařské-
ho hlediska si nemůže podávat léky 
sám. Je-li diabetik, může si přivodit 
vážné ohrožení zdravotního stavu 
hypoglykémií a zemřít, užívá-li warfa-
rin pro srdeční onemocnění, může si 
předávkováním způsobit smrt vykr-
vácením, i psychiatrické léky se musí 
podávat pravidelně, nebo se pacient 
zdekompenzuje a může začít ohrožo-
vat nejen sebe, ale i okolí. Proto tako-
vé léky musí podávat někdo jiný a po-
dle mého názoru to musí být zdravot-
ník, nikoliv pečovatel, který ještě před 
měsícem sázel brambory a nezná roz-
díl mezi glimepiridem a lawarinem. 
Jedná se o zdravotnický úkon, ale 
zdravotní pojišťovny jej odmítají pro-
plácet. Podle nich se jedná o sociální 
výkon, jako je čistění zubů a česání. 
Pokud by podávání léků nebylo zdra-
votnickým výkonem, pak mohou léky 
v nemocnicích podávat sanitáři a vše-

obecným sestrám se může ulevit. Ale 
to se, pokud vím, neděje.

Nejasnost v tom, zda je podávání 
léků v pobytových zařízeních sociální 
péče sociálním či zdravotnickým vý-
konem, trvá již velmi dlouho. Bylo by 
potřebné tuto záležitost po odborné 
a právní stránce definitivně vyřešit. 
V současné době jsou lékaři, pracující 
v pobytových zařízeních sociální péče, 
drceni mezi dvěma mlýnskými kame-
ny. Na jedné straně je zařízení, které 
samozřejmě chce, aby podávání léků 
jejich zdravotnickými zaměstnanci 
bylo zdravotními pojišťovnami propla-
ceno jako řádný zdravotnický výkon 
odbornosti 913, na druhé straně jsou 
zdravotní pojišťovny, které tento vý-
kon proplácet nechtějí a chtějí, aby byl 
hrazen z peněz určených pro sociální 
služby.

a já se spolu s Cicerem ptám: 
„Quousque tandem…?“

MUDr. Petr Bouzek
Předseda Společnosti lékařů  

a zdravotníků v sociálních  
službách ČLS JEP

(Mezititulky zpracovala redakce)

Jaká je současná situace – po vy-
dání úhradové vyhlášky? 
Situace po vydání úhradové vyhláš-
ky, která stanovuje hodnotu bodu pro 
rok 2015, je opět naprosto stejná, jako 
v roce 2012. Tato úhradová vyhláš-
ka se na odbornost 913 nevztahuje, 
ale VZP nadále trvá na její analogic-
ké aplikaci. Dokonce opakuje stejné 
protiprávní jednání jako v roce 2012, 
kdy bez souhlasu obou smluvních 
stran (tedy VZP a PZSS) začala PZSS 
proplácet ze strany VZP jednostranně 
nastavené zálohové platby a odmítala 
přijímat faktury vystavené v souladu 
se Zvláštní smlouvou. Naštěstí se vý-
znamně změnilo chápání některých 
statutárních zástupců odbornosti 
913. Díky našim aktivitám spojených 
s nesouhlasem s Memorandem se o 
tomto tématu začalo konečně více 
mluvit. I seminář, který se konal v Po-
slanecké sněmovně je, podle mého 
názoru, důsledkem našich aktivit, 
vedoucích k napravení křivd, se který-
mi se odbornost 913 od svého vzniku  
potýká. 

V únoru jste prováděl dotazníkový 
průzkum v pobytových zařízeních 
sociálních služeb (PZSS). Jaké 

jsou jeho výsledky, a co z nich 
vyplývá? 
Nejprve bych touto cestou rád podě-
koval všem, kteří mi v tak krátkém 
čase poslali zpět vyplněný dotazník. 
Odpovědělo celkem 84 poskytovatelů  
z cca 600 oslovených. Z odpovědí např. 
vyplývá, že stále existuje minimálně 
48 PZSS, která nepodepsala úhradový 
dodatek na roky 2012 až 2014. Soud-
ní spory za rok 2012 se vedou o min. 
cca 2,6 mil. Kč a soudní spory na vy-
účtování roku 2013 se dají očekávat 
ve výši min. 3,5 mil. Kč. Je samozřej-
mě otázkou, zda VZP tyto částky stojí 
za neustálé dopisování s těmi, kteří se 
nechtějí ztotožnit s názorem, že by od-
bornost 913 měla být regulována. Do-
mníváme se, že právo je na naší straně 
a náklady z prohraných soudních spo-
rů půjdou za VZP. Na každém čtenáři 
nechávám odpověď na otázku, zda se 
VZP v tuto chvíli chová jako správný 
hospodář?

Mají tedy poskytovatelé jasno,  
jak vykazovat ošetřovatelskou 
péči, resp. kolik dostanou zapla-
ceno? 
Domnívám se, že PZSS již dnes mají 
jasno, jak vykazovat ošetřovatelskou 

péči. Bohužel stále nemají jasno, kolik 
za ni dostanou zaplaceno. V tuto chvíli 
máme zřejmě jen jedinou jistotu, a to, 
že nadále budeme při poskytování od-
bornosti 913 prodělávat. Zvýšení hod-
noty bodu na 0,99 Kč, ke kterému byla 
VZP víceméně donucena, pouze mírně 
sníží ztrátu této odbornosti. Ani zvýše-
ní hodnoty bodu na 1,12 Kč není úpl-
ným lékem ve chvíli, kdy bychom po-
třebovali cca 1,50 Kč/bod, abychom 
měli zaplacenu práci zdravotní sestry 
alespoň v době, kdy pracuje. 

Jak hodláte jako zástupci PZSS, 
která nepodepsala úhradový do-
datek na roky 2012 až 2014, postu-
povat vůči VZP? 
Na semináři v Poslanecké sněmovně 
zazněla v mé přednášce nabídka pro 
VZP, aby jednala se zástupci těch PZSS, 
která nepodepsala úhradový dodatek 
na roky 2012 až 2014. Je to poslední 
nabídka pro VZP, jestliže její vedení 
nechce jednat s jednotlivými PZSS, 
než budeme opět nuceni přistoupit  
k dalším soudním sporům a mediali-
zaci přístupu VZP k současnosti i bu-
doucnosti ošetřovatelské péče v PZSS.    

 Děkujeme za rozhovor.

Je VZP správný hospodář?
Petr Boťanský, také účastník semináře v Poslanecké sněmovně, je jedním z těch, kteří nesouhla-
sili s Memorandem. (více rezidenční péče 4/2014). Zeptali jsme se ho: 
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NÁZOr OMBuDSMANA PrO ZDrAVÍ
Koncem října loňského roku zahájila 
činnost Kancelář Ombudsmana pro 
zdraví – centrum pro informace a po-
radenství všem občanům, kteří se ocit-
nou v roli pacientů, jejich blízkým, ale 
i zdravotníkům a zdravotnickým zaří-
zením. Vznikem kanceláře se zvýšily 
možnosti veřejnosti získat informace 
o zdravotnickém právu a rozšířily se 
možnosti občanů domáhat se řešení 
sporů o úhradu péče, o její poskytnutí 
či kvalitu. 
Redakce požádala MUDr. Martina 
Jana Stránského, ředitele Kanceláře 
Ombudsmana pro zdraví, o vyjádře-
ní k předchozímu článku MUDr. Petra 
Bouzka.

Situace, kterou MUDr. Petr Bouzek po-
pisuje, je Kanceláři Ombudsmana pro 
zdraví dobře známa. Je důsledkem se-
trvávajících klíčových nedostatků naše-
ho systému, z nichž jedním je nelogic-
ké rozdělení zdravotní a sociální péče. 
Striktním rozdělením resortů vznikají 

vážné nedostatky, které z hlediska zá-
kona nejsou ošetřeny. Jednou ze sku-
pin, která tím nejvíce trpí, jsou senioři 
v pobytových zařízeních sociální péče.
Obecně jde o systém, který pacientovi 
vůbec nevyhovuje a který nedělá nic 
pro to, aby se v rámci zdravé konku-
rence zvyšoval standard péče. Vzor-
ným příkladem je absurdní možnost 
pojišťoven rozhodovat o tom, s kým 
budou mít smlouvu Při volbě lékaře je 
tak pacient omezen tím, zda má lékař 
smlouvu s jeho pojišťovnou. V přípa-
dě, že pacient chce změnit svého lé-
kaře, je stejně absurdní to, že na změ-
nu pojišťovny musí čekat do 1. ledna 
následujícího roku, a to se ještě musí 

stihnout rozhodnout do 30. června le-
tošního roku. Jinak bude muset čekat 
ještě o celý rok déle. (MUDr. Bouzek to 
ve svém článku naprosto jasně popi-
suje.) V takovém případě poskytova-
teli sociálních služeb, v jehož zařízení 
dotčení senioři žijí, nezbude nic jiné-
ho, než sehnat lékaře, jenž pojišťovně 
vyhovuje. Názor seniorů či samotného 
poskytovatele zcela paradoxně důle-
žitý není. Řešení této situace spočívá 
v tom, že každý lékař či zařízení dosta-
ne možnost libovolně si nasmlouvat 
kteroukoliv pojišťovnu. Tím se oka-
mžitě pozná, která pojišťovna a kteří 
lékaři jsou ti nejlepší.

Podnět Kanceláři Ombudsmana pro 
zdraví může podat každý občan ČR, ať 
už jako pacient, zdravotník či zástupce 
zdravotnického zařízení či sociálních 
služeb. Lze to elektronicky na strán-
kách www.ombudsmanprozdravi.cz, 
e-mailem či klasickou poštou prostřed-
nictvím vyplněného formuláře.

kaři, kteří se o konkrétního člověka 
starají. Změna lékaře je zase krok 
do nejistoty. 
V dnešním systému, kdy zdravotní 
pojišťovny zcela samostatně rozho-
dují o tom, se kterým lékařem budou 
mít smlouvu a se kterým ne, nastáva-
jí pro pacienty často obtížné situace. 
Třeba někdo kvůli ortopedovi změní 
zdravotní pojišťovnu, ale pak zjistí, 
že jeho očař s ní nemá smlouvu. Ale 
k tomu očaři chce chodit. Tak musí 
rok počkat, změnit zdravotní pojiš-
ťovnu, co má očař, a probrat, jestli je 
přijatelná i pro jeho ortopeda. A když 
se situace konečně ustálí, tak tře-
ba tomu očaři nebo ortopedovi ona 
zdravotní pojišťovna vypoví smlou-
vu. Tak takhle vypadá svobodná vol-
ba lékaře à la Czech republic.
V pobytových zařízeních sociální péče 
je situace ještě složitější. Pokud se jed-
ná o nepohyblivé klienty, často s de-
mencí, ti jsou odkázáni na lékaře, kte-
ří do zařízení docházejí. Když takové-
mu lékaři zdravotní pojišťovna vypoví 
smlouvu, jak to potom dělat? Musí se 
sehnat lékař, který bude do pobytové-
ho zařízení docházet kvůli klientům 
oné zdravotní pojišťovny, nebo si bude 
muset zařízení sehnat jiného lékaře. 
A to není tak jednoduché. Praktičtí 
lékaři tiše stárnou a pomalu odchá-
zejí ze scény. Nových je jako šafránu. 
V příštích letech bude praktický lékař 
nedostatkovým zbožím a předpoklá-
dám, že na hodně dlouho. 
Dříve stačilo počkat tři měsíce a pak 
zdravotní pojišťovnu změnit. To šlo 
nějak ustát. Dnes je situace složitější. 
Žádost o změnu zdravotní pojišťovny 

se musí podat do 30. června předchá-
zejícího roku a klient se stane pojiš-
těncem nové zdravotní pojišťovny až 
od 1. ledna následujícího roku. Jenže 
může nastat případ, kdy se klient oné 
zdravotní pojišťovny přijme do poby-
tového zařízení sociální péče 1. čer-
vence. Pak musí čekat za změnu zdra-
votní pojišťovny celý rok a půl. Mysleli 
zákonodárci na tyto případy? Patrně 
ne. Nedomysleli to. Kdyby alespoň 
bylo možné takového klienta léčit za-
darmo a na účet zdravotní pojišťovny 
předepisovat jen léky a nutná vyšetře-
ní. Ale ani to nejde. 
Kulturní a společenská vyspělost 
země se mimo jiné pozná tím, jak 

se chová ke svým občanům s ome-
zenými možnostmi obrany vlastních 
zájmů. Tedy i k těm nepohyblivým 
umístěným v pobytových zařízeních 
sociální péče s omezenými možnost-
mi svobodného rozhodování. A tady, 
podle mého názoru, rozhodně nepa-
tříme k zemím, které by se měly čím 
pyšnit.  

P.S. Pokud chcete vědět, o jakou zdra-
votní pojišťovnu se konkrétně jedná, 
zavolejte mi, nebo napište.

MUDr. Petr Bouzek
dr.bouzek@centrum.cz

 tel. 602 623 265

dOuŠKA
Některé věci nejsou jasné okamžitě. Ale po nějaké době se vyjasní. Na webu 
oné zdravotní pojišťovny se nedávno objevilo následující prohlášení.
„…Klienti naší zdravotní pojišťovny se nemusejí obávat, že jim ambulantní 
lékaři nepředepíší veškerou potřebnou péči. Pojišťovna totiž hospodaři-
la v roce 2014 natolik dobře, že může při vyúčtování úhrad za loňský rok 
ustoupit od toho, aby po praktických lékařích, gynekolozích, a dalších am-
bulantních specialistech chtěla zpět část výdajů za péči, pokud překročí 
smluvně sjednaný limit…“
Takže ona zdravotní pojišťovna vypoví smlouvu se všemi zdravotnickými 
subjekty, které se nebojí léčit, a mají tedy vyšší náklady, a po jejich elimi-
naci ze své sítě, když v ní zůstanou jen ti hodní a nenákladní, pak vyhlásí, 
jak je vstřícná. V rámci marketingového boje dobrá strategie, ale spíše pro 
soukromou firmu. U správce veřejných financí s takovým postupem ne-
lze příliš souhlasit. Ale je dobré, že konečně někdo veřejně přiznává, že 
za kvalitní léčbu, tedy nákladnou léčbu, jsou lékaři finančně pokutováni. 
To je snad první drobný krůček k nápravě. Ale nepřeceňoval bych jej. 
Nicméně situace může vypadat ještě jinak. Mám informace od kolegů, že 
ona zdravotní pojišťovna rovnou neplatí vykázané a provedené výkony v plné 
výši. Čili, když rovnou nezaplatí, pak nemusí strhávat a pokutovat. Výsledek 
je stejný. Jak je známo, poloviční pravda je často horší než lež. A o to možná  
v tomto případě jde. Možná. „Pravdy se nedohledáš“, jak zpíval Vysockij.

Petr Bouzek


