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Na domov seniorů se čeká i několik let
Praha - Pražské domovy důchodců nestačí uspokojovat všechny zájemce. Podobné je to ale v celé
republice. Test Deníku ukázal, že na umístění příbuzného do některého ze zařízení pečujících o seniory je
nutné čekat až pět let.
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Již dnes žije na území metropole 185 tisíc seniorů a podle údajů Českého statistického úřadu budou do
roku 2050 tvořit čtvrtinu obyvatel města. Nezmění-li se situace, dočká se umístění maximálně pětina
zájemců.

Představme si rodinu, která má na starost dědečka, jemuž je 76 let a po mrtvici zůstal zčásti nepohyblivý.
Rodina se o něj nedokáže postarat. Bydlí v domě s výtahem, pobírá sociální příspěvek a umístění do
domova pro seniory mu doporučil jeho lékař. Jak dlouho bude muset čekat? Vybraným pražským
domovům důchodců jsme v testu nabídli s tímto příběhem ještě třicetitisícový sponzorský dar za
přednostní umístění dědečka. Většinu z nich ale nijak neoslovil.

Zdraví jsou bez šance

V Praze 4 na Chodově nám sdělili, že žádosti posuzují individuálně. „Čekací lhůta se ale v případě, že
dědečka nic netrápí a žádáte jen preventivně, může protáhnout na čtyři či pět let,“ upozornila nás sociální
pracovnice. Dědečka jsme neumístili ani do Domova – penzionu pro důchodce Horizont v Praze 6. Také
tam bychom si počkali až pět let. Jistou šanci bychom snad měli v Praze 10. „Žádost bodujeme podle výše
pobíraného sociálního příspěvku, mobility, věku i zdravotního stavu,“ uvedla sociální pracovnice domova
v Záběhlicích. Doplnila, že v některých případech je možné seniora umístit už do dvou měsíců. Dnes je tu
ale evidováno na šest stovek žádostí vedených v několika pořadnících podle soběstačnosti žadatele, zvlášť
se evidují senioři s demencí.

Jinak tomu není ani v Kobylisích. Tam na 83 lůžek připadá 355 žádostí a stejně jako v Praze 10 i oni
žádosti bodují podle kritéria věku, bytových podmínek, nebo výše sociálního příspěvku. Obvyklá čekací
doba je tu jeden až dva roky. Naše nabídka sponzorského daru ji nezkrátila. „Finanční říspěvky nám
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doba je tu jeden až dva roky. Naše nabídka sponzorského daru ji nezkrátila. „Finanční říspěvky nám
nabízí velká část rodin žadatelů, není to rozhodující,“ sdělila sociální pracovnice. Dary prý zařízení
využívá ku prospěchu seniorů, třeba k pořádání výletů.

Domov důchodců v Malešicích aktuálně eviduje 1400 žádostí. Každý týden jich přijde pět. Domov však
podle sociální pracovnice, která se nám věnovala, vyhoví maximálně jedné z nich.

Platí přísnější kritéria pro přijetí

Důsledkem této nepřímé úměry jsou dlouholeté čekací doby na přijetí. A také zpřísnění kritérií pro
přijímání, aby se v první řadě dočkali ti senioři, kteří péči potřebují nejvíce. Žadatel musí doložit lékařský
posudek či výši sociálního příspěvku. Pracovníky zařízení pro přestárlé také zajímá bytová situace
žadatele. V neposlední řadě, kromě aktuálního zdravotního stavu, i rodinná anamnéza.

Kdo má přednost

Často nezáleží na tom, jak dlouho je zájemce zapsaný v pořadníku. „Stává se, že žádost podaná před
dvanácti dokonce i více lety není kladně vyřízena. Přednostně přijímáme zejména klienty, kteří doloží, že
se ocitli v krizové situaci. Taková žádost potom může být kladně vyřízena i za několik dnů,“ potvrdil
pracovník malešického domova důchodců, který si přál zůstat v anonymitě. Krizovou situací je podle něj
míněno týrání či naprosto nevyhovující bytové podmínky. Úplně osamělí, velmi staří a vážně nemocní
lidé mají také přednost před ostatními.

Marie Ptáčková z Prahy 6 začala uvažovat o umístění svého manžela do domova pro seniory už před pěti
lety.

Místo pro manžela našla v Benešově

„Jeho zdravotní stav se začal prudce horšit. Přišlo to téměř ze dne na den a já jsem si tehdy uvědomila, že
se o manžela nebudu zanedlouho schopna sama vůbec postarat. Proto jsme tenkrát se synem rozeslali
žádosti do tří pražských domovů.“ Kladné odpovědi se však Marie Ptáčková nedočkala. Její muž byl v té
době ještě soběstačný, a tak byl zařazen do pořadníku. Situace se radikálně zhoršila zhruba před rokem.
„Manžel přestal komunikovat. Často upadl na zem a já jsem pak musela volat sousedy, aby mi ho pomohli
zvednout.“ Marie Ptáčková tehdy podala další žádost o přijetí, tentokrát do benešovského domova pro
seniory. „Manžela přijali bezodkladně.“

Pomoci s nedostatkem míst v domovech pro seniory by mohla výstavba nových zařízení. Například sedmá
městská část plánuje, že postaví nový dům. Stát by měl v Tusarově ulici a podle mluvčího sedmé městské
části Martina Vokuše letos rozpočet městské části počítá s částkou šesti milionů korun na přípravu
výstavby objektu.

JANA KOČVAROVÁ, JAKUB KRUPKA
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Klikněte pro zvětšení!

Mnoha důchodcům by stačily lepší pečovatelské služby 
Potřebuje-li člověk důchodového věku najít na stáří místo v domově pro seniory, může na přijetí čekat
řadu let. Není výjimkou, že čekací doba může být i čtyři roky. Podle odborníků se to ale liší region od
regionu. 

„Nejhorší situace je v Praze, kde je největší převis mezi nabídkou a poptávkou. V menších obcích či
městech, jež si postavily vlastní zařízení, jsou čekací lhůty výrazně kratší,“ říká prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb v ČR Jiří Horecký. 

Počty žadatelů jsou zkreslené

Podle něj jsou ale počty žadatelů zkreslené tím, že řada lidí si podává přihlášku preventivně, protože
počítají s velkým počtem žadatelů. Více než polovina žadatelů pobyt v zařízeních plánuje výhledově, ale
okamžité přijetí do domova odmítá. 

Je cestou k řešení optimálního počtu lůžek výstavba nových domovů? „Ano, ale určitě ne v množství
podle počtu žadatelů,“ říká Horecký. Podle něj je jednou z cest k řešení umožnit lidem zůstat co nejdéle v
jejich přirozeném domácím prostředí a rozšířit služby jako je třeba pečovatelská asistenční služba, či
denní stacionáře. O těchto službách je ale malé povědomí a dostatečná není ani jejich republiková síť. 

Další problém je podle Horeckého i to, že až 40 procent obyvatel seniorských domů jsou lidé, kteří
nepotřebují zdravotní péči a v domovech se prakticky pouze stravují a bydlí. Zabírají tím tak místo těm,
kteří vyžadují denní péči. 

Více klientů s příspěvkem 

To by se ale mohlo přibližně do pěti let změnit, protože domy pro seniory jsou z ekonomických důvodů
nuceny přijímat především ty lidi, kteří ze zdravotních důvodů pobírají příspěvek na péči. Ten se v
případě přijetí do domu stává finančním příjmemzařízení. „Až v domovech budou alespoň z 95 procent
lidé, kteří péči skutečně potřebují, tak čekací lhůty do seniorských domů klesnou,“ odhaduje Horecký.

ŠTĚPÁN PLAČEK


