
Asociace žádá, aby pandemický plán pamatoval i na 

sociální péči 

Praha 5. března (ČTK) - Pandemický plán ČR zatím nepamatuje na domovy pro seniory či 

terénní služby pro potřebné. Uvedla to Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS). 

Vyzvala vládu, aby tento sektor péče do aktualizovaného dokumentu zařadila. Spolu se 

zdravotnickými odbory kritizovala ministerstvo práce za doporučení, aby si zařízení kvůli 

případné nákaze koronavirem udělaly zásoby jídla, léků a dalšího materiálu až na šest týdnů. 

"Chceme se ohradit proti poplašným zprávám. Pokyn ministerstva práce, že si všichni 

poskytovatelé mají nakoupit léky a potraviny až na šest týdnů dopředu, je v rozporu s 

doporučeními vlády. Je to nereálné a nerealistické," uvedl prezident APSS Jiří Horecký. Podle 

něj podobné návody jen přispívají k nejistotě klientů a jejich rodin. 

Podle šéfky odborů zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové je potřeba, aby doporučení 

připravovali experti z praxe. "Byli bychom rádi, aby se panika nešířila na nejvyšších místech a 

materiály byly reakcí na situaci," uvedla odborářka. 

Asociace připomíná, že nákaza nejvíc ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich 

má nejzávažnější průběh. V seniorských domovech žije 65.000 lidí. Průměrný věk obyvatel 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem pro pacienty s demencí je 85 až 86 let, 

uvedl Horecký. Dalších asi 100.000 osob využívá terénní sociální služby. 

Asociace připravila patnáctistránkový návod, jak by měly domovy a pečovatelské a další služby 

postupovat. Zařízení by si měla vypracovat vlastní krizové plány kroků v mimořádných 

událostech či při pandemiích. 

Soubor opatření v návodu navrhli ředitelé zařízení a odborníci z praxe. Podle ředitelky 

královéhradeckého Domova U Biřičky a viceprezidentky APSS Daniely Luskové by 

provozovatelé měli vědět, jak budou postupovat při případné karanténě a jak péči zajistí. Jasné 

by mělo být, kolik pracovníků zůstane ve službě. Zásoby na měsíc či delší dobu nejsou možné, 

zařízení na ně nemají ani sklady. "Je reálné mít zásoby potravin na tři dny, a to pouze pro případ, 

než naběhne nějaké nouzové zásobování, které funguje i v postižených oblastech. V ČR se 

nemůže stát, že nějaké zařízení zůstane zavřené bez zásobování," řekla Lusková. 

Krizový štáb ministerstva práce se sešel poprvé minulý týden, podruhé tento týden v úterý. 

Ministerstvo vydalo pokyny pro poskytovatele a centra sociálních služeb. Chtělo také znát 

připravenost zařízení a stav jejich zásob, léků, hygienických a ochranných prostředků. 

Doporučilo mimo jiné zakázat návštěvy a zrušit společenské akce. Doporučení se týkala i 

prevence v ambulantních a odlehčovacích službách, tedy třeba při vyzvedávání klientů 

příbuznými, uvedlo tiskové oddělení. 

Podle APSS by pandemický plán měl zahrnovat nejen zdravotnická zařízení, ale také zařízení 

sociálních služeb a služby pro potřebné v terénu. "Řada opatření by měla být naprosto stejná 

nejen pro poskytovatele zdravotních služeb, ale i sociálních. Příkladem je rozhodnutí u roušek. 

Měly by se zajistit nejen zdravotnickým zařízením, ale i sociálním. Toto rovnítko by mělo být 

u všech opatření," podotkl Horecký. 
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