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• chráněné bydlení jako služba bez zdravotnického personálu 

• kdo má pravdu – MPSV, MZd, zdravotní pojišťovny, právníci? 

• jak (a zda) pracovat se zdravotními informacemi klientů 

• jak zajistit potřebné ošetřovatelské úkony, když chybí indikace 

lékaře pro domácí péči 

• jak zajistit, aby vše fungovalo co nejvíc „jako doma“ a ne  

v ústavu 

Překážky k překonání 



• nechceme nikoho vylučovat z komunitní služby jen proto, že má 

horší zdravotní stav a systém není dosud flexibilní 

• oblast zdraví je běžnou součástí života každého člověka – 

pomáhat s ní je patří do základních úkonů asistenta 

• každý má právo na zajištění kvalitní zdravotní péče 

• špatné zdraví a péče o něj = často špatný život (velká pozornost) 

• máme-li pomáhat klientům s oblastí zdraví, musíme o jejich 

zdravotním stavu přiměřeně vědět a mít možnost o něm psát 

• na co si můžeme přizvat specialisty (lékaře, domácí péči...), to 

necháváme na nich (učíme je nevnášet do toho instituci) 

Základní východiska v našem rozhodování 



• směrnice, postupy, metodiky domácností (shora dolů, 

provázané, od obecného k hodně konkrétnímu): 

o zdravotní péče = lékaři; ošetřovatelská = specialisté nebo my 

o snažíme se dělat vše „jako doma“ 

o maximum odpovědnosti a zapojení přesouváme na klienta 

(děláme až to, co sám už opravdu nezvládne) – jde k lékaři, 

vyzvedne si recept, léky v lékárně, připravuje si léky, má je u 

sebe, hlídá si čas užití, jejich zásobu, učí se říkat, když mu 

není dobře... 

o klientům i asistentům připravujeme názorné pomůcky 

Pečlivě nastavená pravidla 





o máme nastavené vícestupňové kontrolní mechanismy 

o v rámci domácností máme „specialisty na oblast zdraví“  

– hlídají, aby se na nic nezapomnělo (prohlídky) 

o sledujeme oblast zdraví každého pečlivě – zejména změny 

zdravotního stavu (je to i sledovaná oblast při IP) 

o máme krizové scénáře při mimořádných událostech týkajících 

se zdraví 

o o zdraví vedeme dokumentaci – co nejvíc praktickou, funkční  

a využitelnou (pro nás, pro lékaře, jako důkaz nezanedbání 

péče) 

o informace o klientech (vč. zdraví) máme online a sdílené 

















• zvyšování samostatnosti klientů v oblasti péče o své zdraví 

• příprava a podávání léků, návštěvy u lékaře 

• možnosti a limity služby domácí péče 

• vedení dokumentace „zdraví“ v chráněném bydlení  

• rizika spojená s nedostatečným zajištěním péče (záměna léků, 

nerozpoznání zhoršeného zdravotního stavu...) 

• chybějící dostupnost odborné zdravotní péče (lékaři specialisté) 

• opatření omezující pohyb osob (§ 89) 

• jak zajišťují péči služby se zdravotnickým personálem na akcích, 

kde jsou klienti bez něj (dovolená...) 

 

O jakých oblastech bychom měli ještě mluvit  



• informovaný souhlas vs. omezení svéprávnosti 

• zdravý životní styl vs. svoboda v rozhodování 

 

další náměty??? 
konkrétní kazuistiky??? 
příklady dobré i špatné praxe??? 

O jakých oblastech bychom měli ještě mluvit  
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