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Zápis z diskuzního setkání  
 

Téma: Zdravotní výkony v sociálních službách 

Termín: 4. - 5. 2. 2020 

Rozsah: 10:00 - 16:00 hodin, 9:00 – 15:00 hodin 

Místo konání: Green Garden Hotel, Praha 2 

 

Použité zkratky 

CHB – chráněné bydlení 

PnP – příspěvek na péči 

PSS – pracovník v sociálních službách 

 

Úvod MPSV (M. Štrajtová): 

- přivítání účastníků,  
- představení projektu Život jako každý jiný, 
- seznámení s průběhem setkání, 
- představení účastníků diskuze. 

 

Uvedení do problematiky:  

M. Holub (CHB Naplno, transformovaná sociální služba), I. Kuchyňková (Charita ČR) 

 

Průběh setkání: 

1. den - rozpoutání diskuze, výběr nejdůležitějších témat, co říká legislativa 

2. den – praktické zkušenosti ze služby 

 

Cíle setkání: 

- hledat cesty pro bezpečná řešení poskytovatele sociální služby X pohled zákona X výklad MPSV 

X výklad pojišťovny, 

- pro účastníky – předání zkušeností druhých z praxe, 

- pro organizátory – podklady pro systémové změny. 

 

Úvodní představení účastníků, jaké problémy budeme řešit: 
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- ujištění, zda postupujeme správně, ověřit si vlastní praxi, 

- nastavení spolupráce s lékaři, 

- spolupráce s odbornými lékaři (navštěvovat ordinaci, odmítání klientů v ordinaci x problém 

bariérových ordinací, nedostatek času lékařů, kapacita), 

- ne zcela dostatečné vzdělávání pracovníků v sociálních službách o zdravotních problémech klientů, 

problémy pro klienty z CHB (sehnat lékaře – bariérové ordinace), potíže i s jinými službami (např. chodit 

ke kadeřnici – požádala, aby už nechodili – odrazují zákazníky), téma vzdělávání – co by měl 

nezdravotník vědět, např. základní ošetřovatelství (pití, koupání – co se může stát kdyby), PSS umět 

prezentovat zdravotní problémy klientů před lékařem. 

- načerpat zkušenost např. z oblasti podávání léků, co vše pracovníci v sociálních službách mohou dělat, 

zkušenosti kolegů s domácí ošetřovatelskou péčí, mnoho výjezdů k lékařům, dlouhé čekání v čekárně, 

- informace pro otevření nové služby CHB, 

- nedostatečná znalost péče u PSS - polohování, základy hygieny, spolupráce je na hraně, velký 

problém, nerozumí tomu, co zdravotníci chtějí, pracovníci chodí do praxe nepřipravení, málo lidí, velká 

zátěž na zdravotníky, doprovody do odborných ambulancí – není v silách pracovníků služby zajistit 

všechny doprovody. 

Pozn. Některé kompetence lze předat klientům – některé věci by mohli zvládnout sami. 

Pozn. standard 9 – nastavení počtu pracovníků, poskytovatel by měl zvážit, zda má dost pracovníků na 

druh služby, který poskytuje. 

 – vydávání léků, poskytovatel musí unést riziko špatného podání, hranice odbornosti 913, zda SS 

saturují zdravotní služby, péče rehabilitační (úhrada pojišťovnou) 

- praxe – vyčleněn jeden úvazek na doprovázení k lékaři + do lékárny, nejsou klienti s potřebou lékařské 

péče přímo v zařízení, jinak externí pečovatelské služby, respektují, že ne všichni klienti si mohou 

s tímto pracovníkem sednout, jedná se o muže, tedy např. gynekologii zajišťuje jiný pracovník, 

problematika dostupnosti psychiatrické péče, i v době, kdy se otevírá centrum duševního zdraví v kraji 

– dokumentace, sestry se domlouvají na péči s ošetřujícím lékařem – nemají nikoho, kdo by je vedl, u 

CHB doprovody k lékařům dělají asistentky – jak přijímat informace od lékaře, lze přijímat zprávy od 

lékaře?, lze po lékaři chtít, aby vypsal dávkování léků na „speciální formulář“, u CHB zdravotní pomoc 

nemají, co s klientem, který si nezvládne vzít léky – jak to řešit. 

 

M. Holub, prezentace 

Představení služby: původně DOZP Pístina – dnes CHB – osoby v seniorském věku, dnes kapacita 80 

klientů, 21 domácností. V některých lokalitách je externí zdravotní péče nedostupná – z důvodu 

neindikace lékařem. 

Hledání optimálního zajištění podpory v oblasti zdraví. 

Rozdílné přístupy lékařů k domácí péči. 
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PSS nemůže dělat ošetřovatelskou péči, podávat léky apod. (nemůže dělat, to co příbuzný doma). 

Žádná centrální autorita nedokázala na dotazy odpovědět, jak postupovat správně. 

např. VZP – dělejte to, jak to říkáme – tedy jako doma, pokud ne, dejte klienta do ústavu. 

 

Oblasti k diskuzi: 

- zvládání úkonů bez zdravotnického personálu, 

- zvyšování samostatnosti klientů v oblasti péče o své zdraví, 

- možnosti a limity domácí péče, 

- vedení dokumentace nezdravotníky (pro praxi, pro ochranu pracovníků), 

- rizika spojená s nedostatečným zajištěním péče, 

- zdravý životní styl x svoboda v rozhodování. 

 

I. Kuchyňková 

- snaha o prosazení potřebných systémových změn, 

- aktuální systém není zcela jasný, 

 - klienti a jejich rodiny se v systému nevyznají, 

- např. chráněná dílna (zdarma) x stacionář (úhrada) - (rozdíl v platbách) – v lidech vyvolává zmatek. 

Zdravotnické výkony – v pobytové sociální službě zajištováno – zaměstnáváním zdravotní sestry 

v odbornosti 913 (všeobecná sestra v sociálních službách), nebo nasmlouvání poskytování domácí 

zdravotní péče, odbornost 925 – v praxi však obtížné zdravotní péči takto zajistit. 

Zdravotní sestra v pobytové sociální službě, odbornost 913, vykazuje zdravotní úkony zdravotní 

pojišťovně, ostatní činnost musí zaměstnavatel uhradit z jiných zdrojů (výnosy od zdravotní pojišťovny 

pokryjí jen cca 40 %). Vstupuje tzv. regulace – pokud lékaři vykáží více výkonů – pojišťovna neproplatí 

+ hrozí pokuty. 

Odlišné přístupy pojišťoven – nerovné podmínky u pojišťoven – není vyrovnaný rozpočet, není jak 

zdravotní péči hradit. 

Diskuze:  
- klienti u VZP, pojišťovna sleduje, zda vykazovaný objem odpovídá počtu sester, zda je schopen 

udělat to, co vykazuje, tlak z pojišťoven na sociální služby, aby vykonávaly i zdravotní úkony, 
zaškolení pracovníků trvá velmi dlouho (aplikace inzulínu, ošetřovat rány… příliš velké riziko) 
služby se snaží jít na hranu zákona, 

- specifikem pracovní náplně sestry v sociálním zařízení – péči je nutno poskytovat ve stejné 

kvalitě jako ve zdr. zařízení, ovšem bez opory lékaře, zároveň sestra má povinnost informovat 

lékaře, 

- problém poskytovat informace zdravotní sestrou – informace poskytuje PSS – lékařka žádá, 

aby informace předával vedoucí sociální pracovník, zdravotní sestra klienta ani nevidí, 

- ordinace v pobytových službách - lékař nejezdí se sestrou, 
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- problém externí ordinace – bariérová. 

- pokud není sestra – volá se rychlá zdravotnická služba, 

- sestra na telefonu. V zařízení lze použít např. i WhatsApp – s videem – zdravotník je i přes 

video, 

- případ udělalo se špatně i pracovníkovi – mobilní tým k němu vyjel, 

- v každém týmu je nastavení trochu jiné, problémy s dokumentací, 

- zdr. dokumentace je majetkem lékaře – pracovníci služby by neměli nic mít,  

- dokumentace: zdravotní, lékařská a sociální, 

- např. plán rizik. 

- Jak pracovat s informacemi o zdravotním stavu?  

 

Sociální služby by se měly snažit zajistit kvalitní službu. 

Inspekce sleduje, zda klient může projevit svou vůli, sociální pracovníci – nenařizují x zdravotníci jsou 

autoritou – nařizuje, teď si vezmete lék, dodržovat dietu X sociální pracovník může doporučit (práva 

klientů) – jde až pokud ne ohrožení života. 

Pokud není zaměstnána zdravotní sestra, dochází sestra domácí péče, je poskytnuta péče v rozsahu 

menším, proplaceným pojišťovnou,  

Zkušenost: domácí péče poskytuje to, co má indikováno (např. mohou přijít třikrát, klient potřebuje 

čtyřikrát – udělají přípravu) – pak je však nestejně poskytována péče klientům. 

Bylo by potřeba umožnit proplatit všechny výkony, které jsou indikovány. 

Zdravotní výkony potřebné v sociálních službách: 

- podání stravy do PEGu, 

- výměna sáčků u stomií, 

- nastavení jednotek do inzulinového pera a aplikace inzulínu, 

- měření glykemie, 

- aplikace čípků, 

- bandážování nohou, 

- měření krevního tlaku, 

- podávání léků do úst, ale i dohled nad užíváním léků, 

- polohování, 

- převazy, rehabilitace, 

- odsávání hlenů, 

- manuální pomoc při vyprazdňování, 

- aplikace kapek nebo mastí do očí, 

- manipulace s močovým katetrem, 

- měli by dělat zdravotníci, ale mnohde s tím pomáhají pracovníci péče. 

Diskuze: 
- dělají tyto činnosti zdravotníci nebo PSS? 
- zkušenosti v praxi různé, např. sáček vypustí asistentka, pracovníci v sociálních službách 

polohují (není v kurzu 150 h.), 
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- sociální pracovník dělá změnu poloh x ale zdravotník polohování (dekubity apod.), 

- PSS dávají kapky do očí (ale není v souladu), 

- Byla by potřeba změna – abychom nenarážely na rozpory s legislativou.  

- např. aplikace inzulínu – 4x denně – pracovníci dle legislativy nesmí – odpovědnost nese 

zaměstnavatel, 

- klienti chtějí zůstat doma, ve svých zařízeních, 

- Pojišťovna nechce hradit aplikaci inzulínu, protože se počítá, že si bude pacient aplikovat 

sám. 

- Řada zaměstnanců na pozici asistentů má zdravotnické vzdělání (v jedné službě). 

- „Laická“ cvičení na službách – nafoceno, jak rehabilitovat s klienty. 

Povolené x co se dělá x co je možnost udělat (např. pod dohledem) – vycházíme vstříc klientům. 

Již 30 let snaha propojit Z a S rezorty, ale nepodařilo se to zatím – jen hledáme cesty. 

  

Lékaři nechtějí některé výkony předepisovat s argumenty: 

- údajně hrazeno z PnP, klient zvládne sám, pomůže rodina 

- bude vyčerpán limit 

Diskuze:  
Praktičtí lékaři nechtějí docházet za klientem, jinde je naopak problém, že dochází. 
Zkušenosti různé, záleží na lékaři. 

Lékaři nepředepisují dostatek inkontinenčních pomůcek – praxe různá. 

 

Zdravotní výkony nemohou PSS provádět x např. v nemocnici také nemůže rodinný příslušník 

poskytovat zdravotní péči 

 

Nedostatek zdravotní péče - lidé zbytečně v ústavu X pracovníci jdou do rizika a poskytnou zdravotní 

péči. 

V případě poškození zdraví klienta, riskujeme trestní odpovědnost – pokud neošetřené, odpovědnost 

jde přímo za zaměstnancem, v ostatních případech za zaměstnavatelem. Do stejného rizika by 

vstoupila i zdravotní sestra, která umí výkon, ale je bez indikace. Někde jsou pracovníci poučení 

zdravotní sestrou, podepíší, že jsou poučení a konají v praxi. 

Sporné situace: 

- mít podloženo názorem autority,  

- pohled autorit může být různý,  

- různé výklady,  

- různá stanoviska ministerstev (MZ x MPSV),  
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- být schopen argumentovat, kdyby došlo např. k soudnímu sporu. 

Důležité je, když se stane problém, aby klienti a pracovníci byli v bezpečí.  

Možné řešení by bylo, aby pracovníci nedělali zdravotní úkony – ministerstvo by pak možná změnilo 

své postupy. Návrh: ve zdravotních úkonech předěl – věci, které by udělal rodinný příslušník – ano, 

ostatní ne. 

Jedna strana – „dělejte to jako doma“, jedná se o úkon, který zvládne laik, nepotřebuji zvláštní vzdělání.  

Druhá strana – protože jsme v systému služby – zde jsou větší rizika, ale jaká? Když doma to riziko není? 

„O této situaci všichni vědí, ale nic se neděje  .. proč to nelze změnit?“ 

 

MZ x MPSV x Asociace x pojišťovny 

Zatím není možná domluva 

 

Zdravotnictví musí být svolné dávat do sociální sféry pracovníky. 

V sociální sféře je potřeba stanovit, co budou pracovníci ještě dělat, co už ne. 

 

Diskuze: 
Čeká na nějaký problém, který povede k soudu? 
Spoluviníkem by byl i stát, který nekoná a nezměnil systém. 

V některých oblastech překračuje sociální služba hranice, závažné problémy se příliš často nestávají. 

Z praxe víme, že k chybám došlo, např. záměna léků, atd., ale nic zásadního, maximálně v úrovni 

stížnosti. 

Terénní služby pečovatelská (sociální), ošetřovatelská (zdravotní)  - v zásadě dvě nekomunikující služby.  

Dávkování léků – vždy je u toho klient, klient si sám vkládá léky do úst, zkušenost s klientkou, která si 

zvládla aplikovat sama i injekci. 

V systému Signus a Equip – se i nezdravotníci dostanou k zdravotnickým záznamům. Služby, které 

nemají zdravotníka – klient má dokumenty v deskách. Někdy je lepší, když tyto zprávy mají v deskách 

ve skříni klienti, zejména např. klienti s nejvyšší mírou podpory – nemusí to pak mít v kanceláři. 

Dotaz: Je vyřešeno souhlasem? Např. Opatrovníků – je ve smlouvě – ale pozor, ve smlouvě již být 

nemůže - GDPR – musí být ve zvláštním dokumentu, souhlas ano, ale mimo smlouvu – i proto aby se 

dal souhlas odvolat.  

Příklad: od klienta nebo opatrovníka pověření podle zákona, že mohou nahlížet do zdravotní 

dokumentace a souhlas, že s dokumentací služba pracuje a zpracovává. Souhlas nemusí rodina dát, pak 

ale služba nebude moci s oblastí zdraví dobře pracovat. 
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Příklad: člověka s omezenou svéprávností může doprovodit do ordinace kdokoli, zprávu by lékař měl 

předat jen klientovi nebo opatrovníkovi, pokud ne, pak opatrovník dá souhlas lékaři, že informaci může 

dát jinému, konkrétnímu člověku. 

Příklad: manipulace s dokumentací – smí manipulovat jen sestra x PSS pracovník ne, dnes lze obyčejné 

pověření pro kohokoli, že může nahlížet.  

Příklad: v dokumentaci je napsáno to, co lékař před asistentkou řekne. 

GDPR mělo uchování dat usnadnit a mělo přinést kontrolu nad tím, komu data o člověku dát. 

Příklad: klientka u gynekologa, dala písemný souhlas, aby pracovnice převedly kartu jinam, ale lékař 

trval na tom, že klientka si musí přijít sama.. x pojišťovna by však měla udělat výpis. 

Ošetřovatelská služba nemůže poskytnout výkony v rozsahu, v jakém potřebujeme. 

Nejasnosti kolem užívání léků klientů 

- Hrozí nedostatečné dávkování, předávkování  

- Zkušenost na CHB si připravují klienti sami 

- Léky jsou připravovány, PSS dohlížejí na to, aby klient lék spolkl, ale ne všichni si dokáží léky do 

úst dát, každá noční směna má tři lokality, které musí připravit 

- Na CHB chystají klienti pod dohledem pracovníků 

- U klientů lze využít například i obrázky tabletek, aby si klienti zvládli dát sami 

- Jinde chystá sestra  

- Problém klient nechtěl brát léky, ve chvíli, kdy si chtěl něco vynutit, pak má záchvat, jede 

sanitou do nemocnice  

Zkušenost při problému: volat na pohotovost, např. při záměně léků - Je uvedeno v pravidlech služby 

– dále se sleduje zdravotní stav, když se něco děje – volat. 

Všichni prochází školením první pomoci. 

U záměny léků je důležité to říct. 

 

Ambulantní služby 

- není smlouva o poskytování zdravotních úkonů, 

- zpravidla dochází ošetřovatelská služba. 

Shrnutí 

- výkony soc. zdravotního pomezí – nejsou zajištěny, sociální sféra musí doplňovat zdravotní, 

- peníze z dotací jsou na základní činnost – tedy tato činnost není hrazena,  

- hrozí zhoršení stavu klienta, pokud by nedostal péči včas,  

- klienti vyžadující tuto péči by se museli přesouvat do ústavů, do LDN,  

- v situaci, kdy nelze vrátit klienta do domácího prostředí  - nemůže mu nikdo poskytnou 

zdravotní péči, je zde bariéra pro využívání sociálních služeb, služba může přestat být pro 

klienta přínosná, 
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- hrozí trestně právní postih těm, kteří se nechají vmanipulovat do poskytování zdravotních 

služeb,  

- finanční udržitelnost je pak na zváženou, 

- Co systém v ČR chce? 

Podněty: 

- dialog MZ x MPSV x pojišťovna, 

- stanovit priority,  

- provázanost rezortů. 

 

Co má umět nezdravotník, aby dobře pomáhal se zdravím? 

Pitný režim a důsledky nedodržení  

Diety a rizika nedodržení 

Alergie a následky  

Školení první pomoci každoročně 

Příznaky vážných nemocí 

(kurz první pomoci prožitkem)  

Být v kůži klienta (gerontooblek) 

Péče o kůži, základní hygiena 

Polohování, manipulace  

Jaké činnosti u některých onemocnění není dobré dělat 

Vědět, proč co dělám 

Udržování lůžka – čisté, ale i v pořádku, např. ne zmuchlané prostěradlo (dekubity) 

Základy infekčních onemocnění 

Vedlejší účinky léků 

 

Nedostatky: 

- nedostatek pracovníků, 

- pracovníci jsou nedostatečně odměňováni, 

- návrh novely 108: práci PSS budou moci dělat i lidé se záznamem v trestním rejstříku – přesto, 

že lidí je málo, měli bychom mít na pracovníky požadavky. 

Doporučení 
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Vzdělávání pracovníků na míru 

Střídání pracovníků na domácnostech 

Zkrácené úvazky pro pracovníky 

Dotaz: klient potřebuje doprovod do nemocnice, delší než 24 hodin – nemocnice vyžadovala doprovod 

– v praxi se děje a revizní lékař může schválit platbu za pobyt pracovníka.  

Čím dál tím více se věci z oblasti zdravotní tlačí do sociální. Je třeba si to uvědomit a definovat a říci 

stop. Systém by si zasloužil změnu. Poskytovat službu, jak potřebuje klient, ale bez obav a kliček.  

 

2. den 

Video z CHB Naplno – příprava léků klienty: 

- při přestěhování do CHB klienti začali chystat léky sami – nebyl to problém, přes to, že do té 

doby léky chystány pracovníky, 

- každý klient má svou krabici na léky, vše popsané, pečlivě evidované, 

- chystání léků vždy pouze s jedním klientem, 

- u přípravy léků asistuje PSS, 

- každý z klientů má na dávkování léků svůj návod (lék vyfocený, apod.), 

- po nachystání závěrečná kontrola PSS, 

- při zapojení klientů do chystání léků je méně časté odmítání léků ze strany klientů, 

- každý klient má u sebe desky s dokumenty, které nosí k lékaři, 

- obrázkový návod pro klienta. 

Diskuze k videu: 

- návody v některých službách také fungují, 

- záleží i na schopnostech pracovníků, jak s návodem pomohou, 

- například laminované karty, desky, pro některé klienty bez obrázků, 

- rozpětí, možnosti chystání léků je co nejširší,  

- typ zásobníků, frekvence chystání léků – je individuální, 

- lékový audit: medikace se po přestěhování do CHB snížila, např. již ne tolik léků „na neklid“, 

léky se mění, jsou například výpadky léků – je nutné s návodem pracovat a aktualizovat + se 

zvýší podpora u léků, 

- zkušenost ze služby: chystání léků v CHB musí být na týden – některý klient nemá takovou 

trpělivost a nevydrží tak dlouho u chystání léků, proto je výhodnější chystat léky např. jen na 

dva dny, 

- hledání možností, které budou pro klienty i pracovníky nejvýhodnější, 

- první krok: léky mají u sebe klienti, nikoli pracovníci, u některých klientů např. dávkovač na 

léky jen na den, seznamování s léky postupné, 

- vznik nové komunitní služby – nově přechází léky ze zdravotního úseku do komunitní služby 

(zatím užívání, chystání léků pod dohledem pracovníků), trénink práce s léky v předstihu před 

stěhováním, např. pokud neumí klient počítat, má v návodu vyfocené tři léky a při dávkování 

léky „zakryje“ bez počítání, 
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- některé léky se špatně vymačkávají z plata, někdy problém s půlením léků,  

- zásobníky léků vysouvací/ zacvakávací, 

- zkušenost po přestěhování: snížení psychiatrické medikace – klienti nejsou tolik nervózní, 

neruší je tolik ostatní klienti, je ale i opačná zkušenost, po vysazení léků se stav zhoršil – 

důležité včas zachytit, jak se změna léků projevuje, 

- při přestěhování se budou nově navazovat vztahy s lokalitou – noví praktiční lékaři, 

- klienti navštěvují běžného praktického lékaře v běžných ordinačních hodinách, 

- zkušenost: klienti přes to, že neměli potíže, chodili k psychiatrickému lékaři, protože docházel 

do ústavu, 

- zkušenost i s praktickým lékařem v ústavu – nechodil na preventivní prohlídky, ale vykazoval, 

- transformace problematice napomůže, 

- navštěvovat s klienty lékaře v běžných ordinacích může být pro sociální služby časové náročné, 

- preventivní péče nastavená pro klienty v ústavu velmi pečlivě, 

- v případě nedostupnosti lékařů v nových službách – dojíždí za původními lékaři, větší náklady 

na dopravu, 

- například návštěva zubního lékaře není pro osoby s nižší mírou podpory příliš náročná, dokáží 

absolvovat sami, 

- dojít pro recept dokáží klienti také sami, 

- přináší nerovnost v nákladech na zdravotní péči – dle dopravy za konkrétním lékařem, 

- vyřízen příspěvek na mobilitu (u CHB lze). 

 

Překážky k překonání: 

- CHB – služba bez zdravotnického personálu, 

- různé názory – ministerstev, pojišťovny, 

- zajištění ošetřovatelských úkonů, 

- jak zajistit péči „více jako doma“. 

 

Východiska: 

- nevylučovat někoho z komunitní služby jen pro horší zdravotní stav, 

- péče o zdraví je běžnou součástí života, 

- každý má právo na zajištění kvalitní zdravotní péče, 

- špatné zdraví = často špatný život, 

- snaha o zajištění i specializované péče, 

- pomáháme-li se zdravím klientů – musíme se v tématu orientovat a mít možnost o něm psát 

(dokumentace). 

Pečlivě nastavená pravidla: 
- směrnice, postupy, metodiky, 
- maximum odpovědnosti přesunout na klienta, 

- klientům i asistentům názorné pomůcky, 

- „pověření k nahlížení do zdravotnické dokumentace“ (GDPR x snadné čtení), 
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- směrnice, metodika domácnosti (pravidla podávání, chystání léků si specifikuje každá 

domácnost zvlášť),  

- návod pro asistenty pro různé situace, včetně oblasti práce s léky a návštěva lékaře (dobrá 

praxe, parametry služby). 

 

Diskuze: 
- předpisy pro zaměstnance,  
- pracovní postupy na jednotlivých domácnostech, 

- dokument „péče o zdraví“, 

- metodika domácnosti má „povinnou část“, 

- směrnice rozdělené pro DOZP a CHB pro PSS, 

- zdravotník má metodické postupy, 

- učení klientů říkat, že jim není dobře, 

- např. na zubní hygieně vyžadován doprovod, 

- návštěva lékárny – aktivizace klientů, 

- někde návštěva lékáren se zdravotnickým personálem, 

- v některých případech doprovody k lékařům zajišťují opatrovníci, 

- ale opatrovník nemá toto v kompetenci, má zajišťovat služba – u CHB je toto k diskuzi, mělo by 

být ošetřeno ve smlouvě, opatrovník má zajišťovat „právní jednání“, 

- zkušenosti s opatrovníky různé. 

 

Kontrolní mechanismy: 
- názorné pomůcky pro dávkování léků pro klienty, 
- zdravotní pas – nástroj dokumentace, má u sebe klient, informace o zdravotním stavu, 

dávkování léků, klienti si berou k novému lékaři, při hospitalizaci, 

- dokument dobrá a špatná pomoc, 

- vícestupňové kontrolní mechanismy, 

- oblast zdraví sledována pečlivě, 

- o zdraví vedena dokumentace, 

- informace o klientech online, sdílené, 

- jedenkrát ročně „miniaudit vedením“ v oblasti zdraví na všech domácnostech.  

 

Diskuze: 
- hlídání stravy klientů v CHB (hubnutí), častější je opak – klienti po přestěhování do CHB 

přiberou, 
- samostatnost klientů x rizika, 

- schůze obyvatel – zde diskutována např. i některá rizika (pití alkoholu apod.). 

 

Krizové scénáře při mimořádných událostech 

Jak do krizových scénářů zapojovat klienty? 
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S menšími zdravotními problémy (náplast) si někteří klienti dokáží poradit sami. 

Některé evidence je třeba vést duplicitně – komplikace.  

 

Diskuze: 
- záznamy v PC x GDPR, 
- obecně ochrana osobních údajů, 

- rehabilitační návod pro pracovníky, 

- efektivní, přehledné pomůcky – velmi ulehčuje práci PSS s klienty, 

- klienti mají všechny dokumenty a doklady u sebe, 

- i klienti s vysokou mírou podpory mají desky s dokumenty u sebe ve skříni – mění to i pohled 

pracovníků na klienty, 

- v DOZP např. klienti u sebe doklady nemají, 

- udržovat hladinu povědomí o lécích. 

 

V rámci přípravy novely 108/2006 – mít v CHB zdravotní pracovníky? 

Diskuze: 
- je to drahý personál pro CHB, 
- dostačující cesta by možná byla zvýšit kompetence PSS (např. možnost nakapat kapky do oka), 
- dát do legislativy, že jsou (jasně vyjmenované) úkony, které se běžně dělají doma a mohou je 

tedy dělat pracovníci PSS, 

- argument proti – musel by se změnit způsob vzdělávání sociálních pracovníků a PSS, 

- úkon, který lze udělat doma by měl být v jiné kategorii, 

- jasně oddělit odborné úkony, ty by však ani neměli dělat lidé doma, 

- lékaři po poučení rodiny již „dávají ruce pryč“, 

- nelze podchytit všechna rizika X pokud je člověk zdravotník – varovné příznaky rozezná, 

- rodina X profesní odpovědnost, 

- při projednávání připomínek k novele se bude vést tato diskuze. 

 

Krizové situace: 
- jak nastavit „klient je odvezen RZS a opatrovník je daleko“ – po převzetí záchrannou službou je 

již povinnost záchranné služby sehnat a informovat opatrovníka – je to jejich povinnost, do 24 
hodin informovat, 

- podpis informovaný souhlas: nelze asistent X klient sám X záleží i omezení svéprávnosti, 

- získávání informovaného souhlasu od klientů – jedná se o odpovědnost zdravotníků nikoli 

sociální služby, 

- mnohdy se však zdravotníci snaží pracovníky sociální služby do této věci vtáhnout, 

- při propuštění klienta z hospitalizace ve stavu, který služba není schopná zvládnout – jasně říci, 

že to nelze, 

- je třeba zdravotníky informovat o fungování služby, 

- dávat zdravotníkům srovnání s běžným domácím ošetřováním běžného člověka, 

- pohled zdravotníků je mnohdy velmi zastaralý, 



 

13 
 

- PR služeb – informovat o fungování služeb, 

- některé případy bez zdravotních sester nejsou možné, 

- riziko: klient má cca dvakrát do roka epileptický záchvat, poučit PSS, co mají pracovníci v této 

situaci nastat, zajistit, aby se pracovníci nebáli, že mají větší odpovědnost, než ve skutečnosti 

mají 

- příklad služby: rizikový plán, popsáno, jak v dané situaci postupovat 

 

§ 89, 108/2006, opatření omezující pohyb 

CHB 

- lze jen úchopy (dva výklady, 1) jakýkoli úchop, 2) speciální úchop), 

- nelze podat lék (není lékař), 

- není místnost zřízená pro „uklidňující“ pobyt. 

Diskuze: 
- příklad služby: místnost mají, ale ne vždy je možné použít (je-li daleko od pokoje klienta), někdy 

lze injekci, 

- není místnost bezpečného pobytu, někdy pomůže odchod klienta do svého pokoje, pracovníci 

prochází školením šetrných úchopů, injekci vždy aplikuje lékař, který přijíždí s RZS, 

- co může tedy poskytovatel dělat, volat policii?, 

- jiná praxe – není klidová místnost, rozmlouvání a následuje volání sanitky, v DOZP dříve lékař 

napsal „při neklidu aplikujte..“ – v tomto případě se nejedná o opatření omezující pohyb, ale o 

běžné opatření, 

- další praxe: není místnost, speciální úchopy se neužívají, ale málo se setkávají s nutností 

použití, řešily se postranice na postelích, zda je to omezení pohybu – postranice vyžadovala 

klientka, pro pocit bezpečí, 

- vše musí být v zájmu klienta (po dohodě s opatrovníkem) – pak to není restrikce, 

- problém v CHB – klient je jako doma, restrikce by nastat neměly – zákon na to zcela 

nepamatoval – par. 89 není zcela dobře nastaven, pracujeme-li v domácnostech, 

- personální standard – novela zákona, již je nachystáno. 

 

Závěr setkání 


