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Horecký: síťová lůžka by v ústavech mělo nahradit více
personálu
27.6.2008 / Aktuálně --- Zpravodajství
TÁBOR - Zrušená síťová lůžka a jiná omezující
opatření

pro

zdravotním

klienty

s

postižením

by

demencí
mělo

a

v

jiným

sociálních

ústavech nahradit větší množství kvalifikovaného
personálu. V zařízeních přímo obslužné péče nyní
na jednoho zaměstnance připadají 2,5 až čtyři
klienti, ale v domovech se zvláštním režimem by
bylo potřeba,

aby každá osoba měla

svého

asistenta. Novinářům to dnes na konferenci o
restriktivních opatřeních v Táboře řekl prezident
Asociace

poskytovatelů

sociálních

služeb

Jiří

Horecký.
"Ideální by bylo, aby počet personálu byl stejně
vysoký, nebo vyšší, což v České republice vůbec
není. V zahraničí už se přibližují koeficientu jedna
až dva. U nás je co dohánět, ale počet personálu
narůstá, je tu pozitivní trend," uvedl Horecký.
Nárůst

zaměstnanců pro zařízení

znamená

i

nárůst mzdových nákladů. Platy v oboru navíc
nejsou příliš lákavé, loni u pracovníků přímo
obslužné péče byla průměrná měsíční hrubá mzda
12.500 korun včetně příplatků za směny či noční
provoz. Zdravotní sestra v sociálních zařízeních
loni

pobírala

průměrný

plat

21.500

ilustrační foto

korun

měsíčně. "V některých domovech je skutečně

REKLAMA

problém personál získat," zdůraznil Horecký.
Současný zákon o sociálních službách povoluje tři
druhy

restriktivních

opatření,

tedy

opatření

omezujících pohyb klienta. Zaměstnanci mohou
proti agresivním klientům použít fyzické úchopy,
mohou je zavřít do izolačních místností, nebo jim
poskytnou léky. "Místnost je navíc pro klienta s
demencí horší než klecové lůžko, když je tam sám
izolován," řekla dnes na konferenci ministryně pro
lidská práva a národnostní menšiny Džamila
Stehlíková. Podle Horeckého jsou ale s používáním izolačních místností i pozitivní zkušenosti.
Legislativa neumožňuje použití například postranic u postelí, které zabraňují nemocnému, aby z ní spadl a
ublížil si. V noci přitom odborníci jejich použití schvalují. Loni v květnu ministryně Stehlíková povolila
jejich užití se souhlasem klienta či zákonného zástupce. "Pokud to používají zaměstnanci přes den, aby si
ulehčili, nebo protože jich je málo, tak je to nepřijatelné," vysvětlil Horecký. Zákon také vyžaduje, aby
každé omezující opatření schválil lékař, a některé věci vůbec neupravuje.
Právě nejasnostem v restriktivních opatřeních v zákoně o sociálních službách se dnešní konference
věnovala. Zájem o ni byl obrovský. Zúčastnilo se jí 600 odborníků a další musela asociace odmítnout.
Nejasnosti v legislativě by měla vyjasnit novela zákona.
Klecová a síťová lůžka nesmějí ústavy sociální péče používat od 1. ledna 2007. Za jejich používání dříve
Česko kritizovala mezinárodní organizace Amnesty International i britská spisovatelka Joanne Rowlingová.
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