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Mají covid, ale lůžka
blokují zbytečně

Pětinu nemocničních kapacit zaujímají lidé, kteří jsou pozitivní, ale už nepotřebují zdravotní péči
MIC H AL BE RN ÁT H
PRAHA Ne každý hospitalizovaný

pacient s covidem skutečně potřebuje nemocniční lůžko. Řeč je
o takzvaných sociálních hospitalizacích, které mohou blokovat významnou část zdravotnických kapacit v Česku.
„V současné době se u nás jedná přibližně o 45 takových pacientů, kteří jsou sice ještě covid pozitivní, ale již nepotřebují zdravotní péči. Jde o starší pacienty,

u kterých je potřeba už jen ošetřovatelská a sociální péče,“ řekl LN
Petr Šulek, mluvčí pražské Thomayerovy nemocnice.
Ta se v sobotu podle dat ministerstva zdravotnictví starala
o 165 lidí s koronavirem, sociální
hospitalizace tedy tvořily více
než čtvrtinu. Nejčastěji jde o seniory, kteří jsou klienty domovů důchodců či pečovatelských domů.
„Bohužel tyto pacienty se nám
nedaří vracet zpět do zařízení sociálních služeb. Jejich lůžka by-

chom potřebovali pro akutní případy, kterých neustále přibývá,“
dodal Šulek.
Poskytovatelé pečovatelských
služeb nicméně tvrdí, že přijímání stále ještě pozitivních klientů
zpět jim komplikuje situaci v už
tak složité době. Podle Matěje
Lejsala, šéfa domova pro seniory
Sue Ryder, se tito lidé nacházejí
v šedé zóně – jsou „příliš zdraví
a současně příliš nemocní“.
Problematika už se dostala i do
hledáčku expertů na vládní úrov-

ni. Šéf Klinické skupiny Covid
při ministerstvu zdravotnictví
Vladimír Černý v sobotu uvedl,
že celkem je takto „vyblokována“
asi pětina lůžek. Důsledkem je
tlak na vytváření dalších kapacit.
Vláda proto přišla s krizovým
opatřením, jež přenáší zodpovědnost za jejich hledání na hejtmany a pražského primátora. Počínaje 9. listopadem budou muset zvládnout vyčlenit minimálně 80 lůžek na každých 550 tisíc
obyvatel kraje. Nárazově musejí

být hejtmani schopni navýšit kapacitu až na 200 lůžek. K tomu
vláda uvažuje o zapojení polních
nemocnic, lázní a dalších objektů.
Problém koresponduje s alarmujícím nárůstem počtu nakažených mezi seniory, kteří jsou zároveň nejohroženější skupinou. Od
března do srpna se infikovalo
3417 občanů starších 65 let. Jen
mezi 1. a 28. říjnem to ale bylo
32 497 těchto osob.
Pokračování na straně 3
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Další přitvrzení teď vláda nechystá.
Shodli se na tom ministři Havlíček
a Hamáček. Po odeznění druhé vlny
by ministr vnitra rád nechal
prověřit, kde stát chyboval. strana 2
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Podvodníci útočí
na bytové domy
Notáři nemusejí od léta kontrolovat
změny ve stanovách společenství
vlastníků, ta se tak stávají novým
terčem „tunelářů“.
strana 12
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Pomoc předluženým klientům se
bude po skončení splátkového
moratoria hledat těžko. „Pokud
nebudeme schopni řešení nalézt,
doporučíme osobní insolvenci, to je
jediná cesta z dluhové pasti,“ říká
v rozhovoru pro LN Tomáš Spurný,
šéf Moneta Money Bank. strana 10
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Nouzový stav?
Možná do Vánoc

Odklad splátek
úvěry jen prodražuje

Před bistry
se vyrojily
předzahrádky
už dlouhá léta říkají, že jíst se
má vsedě a v klidu. Už proto, že
při pochodování nebo jiném rozptýlení tělo vysílá matoucí signály o tom, jestli už má dost,
což vede k přejídání. Proticovidová opatření ale nechala z restaurací či kaváren toliko okénko. Některé provozovny se rozhodly zákazníky nalákat alespoň na předzahrádky. Před okénko se postaví stoly a židle, kam
se konzumenti rádi svalí.
Mimořádné opatření říká, že
jíst a pít na ulici se smí (kromě
alkoholu), jen to musí být dva
metry od ostatních lidí. Nespecifikuje se, zda se u konzumace
musí stát, nebo může sedět, což
si někteří gastropodnikatelé vyložili jako zelenou pro předzahrádky. Podle ministerstva zdravotnictví ale chybně: není dovolené zakládat ostrůvky, kam se
strávníci posadí.
„Takové jednání je v rozporu
s opatřením. Smyslem nařízení
je, aby se zákazníci nehromadili
u výdejového okénka nebo se
neshlukovali někde poblíž,“ napsal LN Martin Novotný z tiskového oddělení resortu.
Policie k problematice přistupuje nejednotně. Na pražském
Andělu jedna z restaurací předzahrádku má, ale hlídky jen sledují, jestli je jedna skupinka zákazníků na dva metry od další.
Plzeňští strážníci u cukrárny,
která také rozložila stolky, naopak předali případ do správního řízení, kde hrozí až třímilionová sankce. kms Více strana 2
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Dušičky poprvé v rouškách. Ačkoli Památka zesnulých připadá na dnešek, mnozí lidé využili k návštěvě hřbitovů volný víkend.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, jak uvádí katolický liturgický kalendář, se letos kvůli koronakrizi odehrává za nezvyklých podmínek: s ústenkami
a minimálně dvoumetrovými odstupy. Na snímku žena zapaluje svíčku na olomouckém hřbitově v Neředíně. Více strany 2 a 9 FOTO MAFRA – S. HELOŇA

Nabitý finiš v boji o Bílý dům
M A R TI N HA M PE J S

Prezidentská kampaň v USA spěje do finále. Američané již zítra zamíří
k volebním urnám. Kandidáti si
ale rozhodně oddechnout nemohou. Prezident Donald Trump
včera navštívil hned pět států –
Michigan, Iowu, Severní Karolínu, Georgii a Floridu. A stejně vypjatý má podle deníku The New
York Times i dnešní itinerář. Zavítá znovu do Michiganu a SeverWASHINGTON/PRAHA

ní Karolíny a poté
i do Pensylvánie
a Wisconsinu.
Volba posledních navštívených
destinací byla jasná: právě v těchto
státech totiž současný šéf Bílého domu ztrácí za
svým vyzyvatelem Joem Bidenem.
Oproti tomu Biden dva finální
dny kampaně zůstává jen v jednom státě – v Pensylvánii. Právě

tam totiž v minulém týdnu začal
Trump Bidena dotahovat, a demokraté se proto podle deníku The
Washington Post
obávají, že by
mohli v jednom z nejdůležitějších
států při volbě prezidenta prohrát.
„Příčiny obav demokratů jsou
různorodé. Bojí se případných
problémů při sčítání korespondenčních hlasů, ale i toho, že ve

VOLBY V USA 2020

venkovských oblastech se zvýší
počet bělošských voličů, kteří preferují Trumpa,“ vysvětluje deník.
Joe Biden stále podle průzkumů vede, ale ve stejné pozici
byla v roce 2016 i Hillary Clintonová a prohrála. Bývalý viceprezident Baracka Obamy se tak nyní
ve státě snaží zacílit především
na černošské obyvatelstvo, které
se Clintonové nepodařilo před
čtyřmi lety dostat k volebním urnám.
Pokračování a více na straně 6

yšetřit a zavřít. Samozřejmě parlamentem vyšetřit, kdo zavinil, že
druhá vlna viru na nás tak tvrdě
udeřila. „Všichni přeci vědí“,
že za všechno může Babiš.
A nejlépe je zavřít oba, Babiše
i covid-19.
Netušíme, jak mnoho poznamenala ministra vnitra prodělaná nemoc, nicméně jsou to ideje téhož Jana Hamáčka, který
odmítal ustavení vyšetřovací komise, která měla zkoumat jeho
jarní nákupy proticovidových
ochranných pomůcek.
Chce-li ministr vnitra něco radikálního podniknout, nechť na
nic nečeká a vystoupí z vlády.
Premiéra necelý rok před volbami jinak ze sedla nevyhodí,
i když možná efekt, kterého dosáhl minulý premiér Sobotka,
by nakonec mohl překonat. Kolik by měla ve volbách ČSSD,
tři, nebo šest procent?
Situace je příliš vážná na to,
abychom se zabývali pošetilostmi. Pokud má někdo něco vyšetřovat, nechť tak činí, ale až
poté, co epidemie odezní. Nyní
se především soustřeďme na minimalizování škod i počtu obětí. Na hledání generálního viníka budeme mít
spoustu času
potom.
Více k tématu
strany 2 a 8
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Mají covid, lůžka blokují zbytečně
V domově Sue Ryder se starají
o 46 klientů. Jeho ředitel Matěj
Lejsal poukazuje na to, že vracející se senioři už sice nevyžadují
soustavnou lékařskou péči nemocnice, jako následek prodělaných
obtíží ale nadále musejí mít péči
ošetřovatelů. „Člověk z hospitalizace často potřebuje výrazně větší objem péče než před hospitalizací, může se vracet s upravenou
medikací. V mezičase se však
může změnit zdravotní stav ostatních uživatelů služby, kteří plně
vytíží kapacitu pečujícího týmu,“
popsal pro LN obtíže s přijímáním klientů zpět do péče.
Problém podle Lejsala tkví
v tom, že nemocnice rozhodují
jednostranně bez konzultací
s ošetřovatelským domovem
a praktickým lékařem. „Propouštění osob, které prodělaly infekční onemocnění, představuje samostatnou kapitolu,“ upozorňuje ředitel domova Sue Ryder a dodává, že se s tím pojí i hygienická
nařízení, jako je povinná izolace.
Většina pobytových služeb ale podle Lejsala přebytečným místem
zrovna nedisponuje.
Členy své organizace brání
také prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Pečovatelské domy podle
něj přijímají své klienty zpět z nemocnic na základě stanoviska ministerstva zdravotnictví, podle něhož bezpříznakový jedinec po deseti dnech není infekční navzdory
tomu, že může být na covid pozitivně testován. Domovy své klienty ani odmítat nemohou, nemají
na to právo, upozorňuje. „Ministerstvo nevydalo opatření, které
určuje přijetí klienta pouze s negativním testem, jako tomu bylo
v první vlně covidu na jaře,“ řekl
LN Horecký.
Polovyléčených přibude
Nemocnice, pro které je nyní každé volné lůžko vzácnou komoditou, se pečlivě rozhodují, kdo ještě péči vyžaduje. V už zmíněné
Thomayerově nemocnici však občas při „vracení“ pacientů do rukou pečovatelů narazí. „Velice
bychom uvítali ze strany poskytovatelů sociálních služeb větší spolupráci a ochotu přijímat rychleji
zpět klienty do svých zařízení,“
vyjádřil se Šulek.
Jak uvádí anesteziolog Vladimír Černý, mezi kraji panují rozdíly. Potvrzují to i odpovědi velkých nemocnic, které LN kvůli so-

ciálním hospitalizacím oslovily.
Všechny svorně uvádějí, že se
snaží takové pacienty kvůli hospodaření s kapacitami nemít.
Brněnská Fakultní nemocnice
u svaté Anny hlásí pět procent lůžek obsazených sociálními hospitalizacemi, další „fakultky“
v Hradci Králové či Brně pak
mají jen jednotky případů. Pražská Bulovka a plzeňská fakultní
nemocnice dokonce tvrdí, že nemají žádné sociální hospitalizace.
Nemocnice ale zároveň vědí,
že s počty nakažených se brzy
zvednou i čísla těch „polovyléčených“. Například v pražské
Ústřední vojenské nemocnici očekávají nárůst těch, u nichž nebude
nezbytná následné péče, a vyčleněná kapacita lůžek tak nemusí
být dostačující. „Proto intenzivně
hledáme další možnosti, jak zajistit potřebnou ošetřovatelskou
péči mimo naši nemocnici,“ doplnila k tomu její mluvčí Jitka Zinke.
Kde vzít personál
Jenže k nalezení vhodné alternativy k nemocničnímu lůžku není
třeba jen dostatek místa. Nejčastějším problémem je málo dostupná lidská síla, která by byla schopná se o „vyřazené“ covidové pacienty postarat mimo nemocnici.
Podle vedoucího Klinické skupiny Covid Černého je nedostatek
personálu na „prvních třech místech“, co se ohrožení celého systému zdravotnictví týče. Počet lůžek nebo techniky, jako jsou plicní ventilátory, je oproti tomu až
druhotný.
Brát by mohl stát ještě z rezerv
lékařů a dalšího zdravotnického
personálu z jiných než covidem
zasažených oddělení. Nemocnice
by tím ale riskovaly omezení
péče pro ostatní. Dalším zdrojem
pracovní síly jsou pak studenti lékařských fakult a zdravotních
škol, ambulantní specialisté nebo
pomoc ze zahraničí. Ta by měla
v podobě třech stovek lékařů dorazit do Česka z členských zemí
NATO a Evropské unie.
Podle odhadů ministerstva
zdravotnictví bude zátěž nemocnic, počet pacientů i smrtnost ještě nějakou dobu stoupat. Zároveň
je ale Česko podle odborníků daleko od situace, kdy by nastal absolutní nedostatek kapacit lůžkové péče. Aby se mu země vyhnula, musí podle Černého jednat
zodpovědně a chránit hlavně nejrizikovější skupiny, jako jsou právě senioři.

CELKEM NAKAŽENÝCH

Denní nárůst počtu osob s prokázaným onemocněním
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KB NABÍZÍ JEDNODUŠŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ OBCHOD
V RÁMCI EVROPY PŘES PORTÁL WE.TRADE
Situace v globalizovaném světě se může změnit ze dne na den. V období hrozby ekonomických dopadů a poklesu průmyslové produkce
nabývají na významu otázky, jakým způsobem si zajistit zaplacení
zakázky nebo jak si zajistit profinancování odložené splatnosti.
chodů mezi ﬁrmami.

HLAVNÍ VÝHODY, KTERÉ KLIENTI

Formou joint-venture

DÍKY VYUŽITÍ WE.TRADE ZÍSKAJÍ:

na we.trade participuje 14 velkých bankovních

skupin.

Pří-

stup na portál je ﬁrmám
udělován výhradně přes
jejich banku. Tato skutečnost spolu s možnostmi we.trade významně
chodování se subjekty
pohybujícími se na portálu.

v obchodním styku s mimoevropskými státy,

snížení rizika v obchodních vztazích
díky nově nabízeným produktům a prověření obchodních partnerů ze strany
bank;
usnadnění práce a úsporu času jak při
sjednávání nových obchodních případů
(administrativa s tím spojená), tak při
sledování rozjednaných obchodních
případů - zasílání notiﬁkací, upomínek
a alertů;
využití platformy především u partnerů,
kteří mají špatné zkušenosti s platební

nikoli v rámci Evropy. Z pohledu evropské-

Na we.trade dochází k přímému sjedná-

ho obchodu a potřeb malých a středních

ní podmínek obchodu a uzavření závazné

ﬁrem jsou však akreditivy náročné na ad-

obchodní smlouvy, takzvaného smart kon-

platbu vždy realizovanou automaticky

ministrativu. Závazky a pohledávky se proto

traktu mezi odběratelem a dodavatelem.

až po splnění všech dohodnutých pod-

v evropském regionu vypořádávají tradiční-

Odběratel a dodavatel si rovněž určí pod-

mínek;

mi hladkými platbami, přestože míra pohle-

mínky zaplacení (např. dodání zboží potvr-

dávek po splatnosti je v rámci Evropy po-

zeno dopravní společností). Zároveň mohou

nástroj pro sledování průběhu zakázky

měrně vysoká.

účastníci obchodu požádat banku odběra-

morálkou;

významné zlepšení predikce cash-ﬂow.
KB

tele, aby zaplacení zboží dodavateli zaručila
Ve snaze nabídnout svým klientům nové

formou poskytnutí tzv. garantované platby.

zajišťovací produkty právě pro oblast evrop-

Dodavatel má takto platbu garantovanou

ského prostoru, se stala Komerční banka

bankou, která ji provede, jakmile budou

součástí konsorcia světových bank spolu-

splněny protistranami určené podmínky

pracujících s portálem we.trade. Spojením

transakce. Portál využívá moderní techno-

s we.trade rozšiřuje banka své portfolio

logii blockchain.

o nové produkty, které zvýší jistotu v ob-

Tankem za pestřejší faunu
HRADEC KRÁLOVÉ Přírodní rezer-

vace Plachta v Hradci Králové
bývala vojenským cvičištěm.
Těžká technika v podobě pásových vozidel či tanků se tam občas vrací, jako tomu bylo o uply-

nulém víkendu. Cílem už ale
není pilovat bojovou pohotovost, ale rozoráním terénu zajistit příznivé podmínky pro tamní
vzácné rostliny a živočichy. red
FOTO MAFRA – MARTIN VESELÝ

říjen

inzerce

Dokumentární akreditivy jsou obvyklé

chodním styku, minimalizují riziko v oblas-

Protistrany samozřejmě mohou u ob-

ti obchodů s neznámými subjekty a zajistí

chodu uzavřeného prostřednictvím we.tra-

včasnou a bezpečnější realizaci plateb jak

de podrobně sledovat celý průběh zakázky,

v rámci ČR, tak i Evropy.

včetně dopravy a logistiky zboží (např. zajištění platby bankou odběratele, zboží je

We.trade je elektronický portál pro
sjednávání a vypořádávání přímých ob-

předáno k transportu, zaplaceno bankou
odběratele apod.).

35
%

15,15

zvyšuje bezpečnost ob-

OCHRANA PŘÍRODY

HOSPITALIZOVANÍ

Údaje k 30. říjnu, v procentech

7370

6604

AKTUÁLNĚ NAKAŽENÍ

Vývoj denního poměru
počtu osob s nově prokázaným
onemocněním a celkového
počtu provedených testů
(včetně opakovaných testů
u stejné osoby)

11 428

7301

CELKEM VYLÉČENÝCH

data mají být
zveřejněna dnes

Dokončení ze strany 1

We.trade:
– vytvoření obchodního kontraktu
on-line;
– možnost výběru bankovních
produktů, podmínek vypořádání
a zaplacení obchodu;
– nástroj pro sledování celého
průběhu zakázky od jejího zadání a schválení až po podmínky
splatnosti;
– garance zaplacení, pokud jsou
splněny podmínky vypořádání.

