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Nedostatky sou!asného 
systému z"pohledu 
zdravotnictví

Financování zdravotnictví bylo po! roce 
1989 odd"leno od!státního rozpo#tu návra-
tem ke!zdravotnímu

poji$t"ní. Byl p%ijat zákon o!v$eobecném 
zdravotním poji$t"ní1, o! v$eobecné zdra-
votní poji$&ovn"2 a!o!pojistném na!v$eobec-
né zdravotní poji$t"ní3.

V!roce 1992 byl na!základ" poslaneckého 
návrhu p%ijat zákon o!resortních a!dal$ích 
zdravotních poji$&ovnách.4 Ve!stejném roce 
byl p%ijat zákon o!zdravotní pé#i v!nestát-
ních zdravotnick'ch za%ízeních.5 Tyto zá-
kony umo(nily rozvoln"ní stávajících kraj-
sk'ch a!okresních ústav) národního zdraví 
a!vznik nestátních zdravotnick'ch za%ízení 
vedle stávajících za%ízení státních.

Systém poskytování a! úhrady zdravot-
ní pé#e – zdravotních slu(eb6 – byl v(dy 
striktn" odd"len od! systému poskytování 
slu(eb sociálních, a!to nejen v!oblasti pé#e 
l)(kové/pobytové, ale i!v!oblasti pé#e am-
bulantní a!domácí/terénní.

Striktní resortní odd"lení sociálních 
a!zdravotních slu(eb je dlouhodob'm pro-
blémem, zejména v!pé#i o!dlouhodob" ne-
mocné. Oba systémy mají rozdílnou legis-

lativu, rozdílné po(adavky na! personální 
i! materiální podmínky pro poskytování 
pé#e, rozdílné *nancování v#etn" naprosto 
rozdílného pohledu na! „spoluú#ast“, tedy 
*nancování slu(eb platbou klienta/pacien-
ta/u(ivatele.

Financování zdravotní pé#e bylo od-
d"leno od! státu, p%evedeno do! ve%ejného 
zdravotního poji$t"ní, které hradí po-
skytnutou zdravotní pé#i zdravotnickému 
za%ízení na! základ" smlouvy. Nastolení 
principu, kdy peníze sledují poskytnutou 
pé#i, umo(nilo rychl' rozvoj na! stran" 
poskytovatel), vznik zdravotnick'ch za%í-
zení r)zn'ch právních forem a! s! r)zn'mi 
vlastníky. Platba za! poskytnutou slu(bu 
otev%ela prostor pro konkurenci co se t'#e 
dostupnosti i!kvality zdravotní pé#e. Spolu 
s!tím rostou náklady na!pé#i, která je hra-
zena z! ve%ejného poji$t"ní. Systém tento 
r)st náklad) %e$í regulací po#tu smluvních 
zdravotnick'ch za%ízení, zejména regula-
cemi na!stran" úhrad za!poskytnutou pé#i. 
Nerovnost mezi pot%ebn'm (poptávan'm, 
nabízen'm) objemem zdravotní pé#e a! *-
nan#ními mo(nostmi ve%ejného zdravotní-
ho poji$t"ní je pln" p%ená$ena na!zdravot-
nická za%ízení, resp. nov" na!poskytovatele 
zdravotních slu(eb.

Zdravotnictví vyu(ívá soukrom'ch zdro-
j) klient)/pacient) pro úhradu poskyt-
nut'ch slu(eb minimáln", a! to v'hradn" 
z! politick'ch d)vod), historicky *skáln" 
zavedená minimální spoluú#ast pacient) 
s!p%evá(n" regula#ním cílem byla záhy op"t 
z!v'hradn" politick'ch d)vod) zru$ena. 

Ve! zdravotnick'ch za%ízeních je posky-
tována p%edev$ím l)(ková pé#e nemalému 
mno(ství pacient), kte%í jsou hospitalizo-
váni zejména z! d)vod) pot%eby zaji$t"ní 

dlouhodobé pé#e, eventuáln" z!jin'ch spí$e 
sociálních d)vod). P%esto(e se jedná #asto 
o! osoby s! omezenou sob"sta#ností, zdra-
votnická za%ízení nemají nárok na!p%ísp"-
vek na!pé#i.

V!malém objemu jsou to d"ti v!mimo%ád-
n'ch sociáln" komplikovan'ch p%ípadech, 
které dnes velmi rychle p%echázejí do! za-
%ízení sociálních slu(eb, co( je správn'm 
%e$ením. V! p%eva(ujícím po#tu p%ípad) 
se jedná o! osoby dlouhodob" nemocné 
nebo osoby vysokého v"ku s! omezenou 
sob"sta#ností. Jsou to pacienti, kte%í by ze 
zdravotního pohledu mohli b't z!nemocni-
ce propu$t"ni, ale vzhledem k!tomu, (e se 

o! sebe nedoká(í sami postarat a! není pro 
n" aktuáln" dostupná odpovídající sociální 
slu(ba, propu$t"ni b't nemohou. Najdeme 
i! osoby, které samy aktivn" vyhledávají 
hospitalizaci ve!zdravotnick'ch za%ízeních 
z!d)vod) více sociálních ne( zdravotních, 
ale t"ch není mnoho. N"které osoby na-
opak nejsou p%i propu$t"ní z! nemocnice 
dostate#n" dolé#eny a! zrehabilitovány 
a!za%ízení sociálního typu nemají pot%ebné 

Co brání rozvoji dlouhodobé 
pé!e v"#eské republice
Ve!druhém díle t#kajícím se dlouhodobé pé%e a!pot"eby tuto oblast 
v!'eské republice reformovat si p"edstavíme hlavní bariéry rozvoje 
sociálních slu(eb a!udr(itelnosti celého systému. Kritick# vhled 
do!dlouhodob#ch a!zárove) aktuálních nedostatk$ p"iná*íme ze 
t"í r$zn#ch perspektiv. Z!perspektivy poskytovatele sociálních 
slu(eb, z!perspektivy poskytovatele zdravotních slu(eb a!kone%n& 
z!perspektivy klienta, resp. seniora vy(adujícího n&jak# stupe) 
podpory a!pé%e.

1 Zákon !eské národní rady '. 550/1991 Sb., o%v"eobecném 
zdravotním poji"t&ní.

2 Zákon !eské národní rady '. 551/1991 Sb., o% V"eobecné 
zdravotní poji"(ovn& !eské republiky.

3 Zákon !eské národní rady '. 591/1991 Sb., o% pojistném 
na%v"eobecné zdravotní poji"t&ní.

4 Zákon !eské národní rady '. 280/1992 Sb., o% resort-
ních, oborov#ch, podnikov#ch a% dal"ích zdravotních po-
ji"(ovnách.

5 Zákon !eské národní rady '. 160/1992 Sb., o% zdravotní 
pé'i v%nestátních zdravotnick#ch za$ízeních.

6 P$ijetím zákona o%zdravotních slu)bách v%roce 2011 do"lo 

ke%zm&n& terminologie – zdravotní pé'e se nov& ozna'ovala 
jako zdravotní slu)by.

7 Jde o%p$ísp&vek, tj. p$edpokládá se automaticky participace 
z%vlastních zdroj*.

8 Dle § 52 zákona '. 108/2006 Sb., o%sociálních slu)bách.
9 Odbornost 913.
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mo(nosti k! zaji$t"ní adekvátní zdravotní 
pé#e.

V'znamnou komplikací je záva(ná chyba 
systému, která spo#ívá v! rozdílné spoluú-
#asti ob#ana/klienta na!úhrad" poskytova-
n'ch slu(eb mezi pobytovou sociální pé#í 
a! l)(kovou zdravotní pé#í. Zatímco spolu-
ú#ast pacienta ve! zdravotních slu(bách je 
nulová, v! sociálních slu(bách se u(ivatel 
podílí na!úhrad" slu(eb v'razn", nap%íklad 
a( 85 % svého p%íjmu a! 100 % p%ísp"vku 
na!pé#i.

Velk'm problémem z! pohledu zdravot-
nictví je nevy%e$ená problematika p%ekry-
vu sociálních a! zdravotních slu(eb nejen 
v!l)(kové pé#i. To p)sobí velké komplikace, 
p%edev$ím to zvy$uje nároky na!ji( tak ne-
dostate#né kapacity, zejména personální. 
+e$ení, jen( by umo(nilo efektivní a! bez-
pe#n' p%esun pacient), kte%í ji( nevy(adují 
hospitalizaci, z!l)(kové zdravotní pé#e zp"t 
dom), p%ípadn" do! pobytov'ch sociálních 
slu(eb, by uvolnilo zna#né personální ka-
pacity p%edev$ím léka%) a! sester pro po-

skytování pot%ebn'ch zdravotních slu(eb. 
Sou#asn" by pravd"podobn" do$lo k! p%e-
m"n" n"kter'ch nyní zdravotnick'ch za%í-
zení v!za%ízení sociální pobytová. Zárove, 
je pot%eba, aby do$lo k!úprav" komunitních 
slu(eb, co( by zv'$ilo zabezpe#enost osob 
s!omezenou sob"sta#ností v!domácím pro-
st%edí a!sní(ilo tlak na! jejich hospitalizace 
p%i #asto opakovan'ch dekompenzacích 
stavu.

Nezbytnou podmínkou k!tomu, jak %e$it 
nastín"n' problém, je, (e je nutné vy%e$it, 
jak %ádn", kvalitn" a! smyslupln" poskyto-
vat zdravotní slu(by v! pobytov'ch za%í-
zeních sociálních slu(eb. Druhou zásadní 
podmínkou je efektivní podpora ambulant-
ních a!terénních slu(eb a!domácí pé#e tak, 

aby více ob#an), kte%í pot%ebují sociální 
i! zdravotní pé#i, mohlo (ít d)stojn" a! bez 
obav ve!sv'ch domovech. Dále je mimo jiné 
nezbytné harmonizovat systémy *nanco-
vání, resp. úhrady za!poskytnutou pé#i, na-
rovnat právní postavení a!p%ístup k!ve%ej-
n'm *nancím pro poskytovatele sociálních 
i! zdravotních slu(eb bez ohledu na! jejich 
právní formu a! vlastníka, harmonizovat 
spoluú#ast ob#ana na!úhrad" slu(eb, které 
#erpá, bez ohledu na! to, zda jde o! systém 
zdravotní nebo sociální, otev%ít prostor pro 
soukromé investice v! sociálních slu(bách, 
harmonizovat po(adavky na!personální vy-
bavení, v#etn" vzd"lání pracovník) a! %ada 
dal$ích krok).

Nedostatky sou!asného 
systému z"pohledu sociálních
slu#eb

Sou#asn' systém sociálních slu(eb vznikl 
v!roce 2007 na!základ" zákona o!sociálních 
slu(bách, kter' p%inesl n"kolik do!té doby 
nov'ch a!p%elomov'ch institut) a!nástroj). 
Jedním ze zásadních je p%ísp"vek na!pé#i, 
kter' m"l posoudit míru závislosti na!pé#i 
a! podpo%e druhé osoby a! poskytnout jeho 
p%íjemci dostate#n' objem *nan#ních pro-
st%edk).7 Klient sociálních slu(eb se tedy 
m"l stát kvazi zákazníkem, kter' si vybírá 
pro n"j nejlep$í %e$ení. Od!tohoto „ideální-
ho stavu“ jsme stále je$t" pom"rn" daleko 
vzdáleni. Sm"r je ale správn'.

Dal$ím nov'm institutem byla (a! jsou) 
tzv. sociální l)(ka,8 která m"la vést k! eli-
minaci domn"l'ch a( 15!000 skryt'ch tzv. 
sociálních hospitalizací (obvykle jde o!pro-
dlou(ení nemocni#ních pobyt) kv)li ne-
dostupnosti, nízké ú#innosti a! návaznosti 
terénních slu(eb, tzv. bed-blocking) ka(d' 
rok. Ani toto p%ání a! zám"r se nepoda%ilo 
„zhmotnit“, resp. dostat do!praxe, a!to kv)-
li nedostate#nému *nancování a!extrémní 
administrativní náro#nosti.

Dal$í novinkou byla úhrada o$et%ovatel-
ské pé#e  (která byla v! pobytov'ch sociál-
ních slu(bách poskytována dlouho p%ed 
zákonem o! sociálních slu(bách) z! fondu 
ve%ejného zdravotního poji$t"ní. Tato nová 
povinnost zdravotních poji$&oven vytvo-
%ila %adu t%ecích ploch, p%inesla mnoho 
soudních spor), vyjednávání, p%inesla tlak 
na! obsahové a! parametrické zm"ny nové 
o$et%ovatelské odbornosti, jejich( v'sledek 
po!tém"% 15 letech nelze asi (optikou obou 
stran) hodnotit jako optimální, ale spí$e 
jako konsolidovan'. Nicmén" existuje je$t" 
mnoho nedostatk) souvisejících s! právní 
zodpov"dností, kvali*kací, celo(ivotním 
vzd"láváním atd. Samostatn'm problé-
mem je administrativní zát"( personálu, 
která od#erpává #as vyhrazen' klient)m 
(vykazování je d)le(it"j$í ne( pe#ování) 
a!která p%ispívá k!vyho%ení personálu v!ne-
dostatkov'ch profesích. Je pot%eba podpo-

rovat spolupráci administrativních pracov-
ník) v!sociálních slu(bách stejn" tak, jako 
je tomu ve!zdravotnictví, kte%í by uvolnili 
odborník)m ruce, aby jim p%ibyl #as pro 
vlastní pé#i.

Nutno zmínit, (e zákon o!sociálních slu(-
bách rozvinul sociální slu(by v!%ad" sm"r) 
(zv'$il kvalitu poskytovan'ch slu(eb, slu(-
by jsou orientovány na!klienta a!jeho pot%e-
by, optimalizoval cílové skupiny apod.).

Mezi dal$í slabá místa systému dlouho-
dobé pé#e z!pohledu sociálních slu(eb pat%í 
nap%.:
� Sou#asn' systém *nancování sociálních 

slu(eb je nastaven tak, (e neumo(,uje 
rozvoj sociálních slu(eb dle skute#né po-
t%eby, resp. poptávky po!sociálních slu(-
bách.

� V$echny typy sociálních slu(eb pro se-
niory v! -R mají nedostate#né kapacity. 
V!d)sledku toho klient n"kdy vyu(ívá ty 
sociální slu(by, které jsou disponibilní, 
nikoliv ty, které by zrovna pot%eboval.

� Sociální slu(by nejsou provázané se slu(-
bami zdravotními a! naopak. Nefunguje 
vzájemná komunikace obou sektor), 
plánované p%estupy klient) v!rámci sys-
tém), propojení t"chto slu(eb apod.

� Systém úhrad klient) a! neefektivní/ne-
racionální regula#ní mechanismy zne-
mo(,ují snahy budovat nové kapacity 
a! zvy$ovat kvalitu poskytovan'ch slu-
(eb.

� Sou#asné kapacity respitních, resp. od-
leh#ovacích slu(eb pobytového typu jsou 
nedostate#né a!z!v"t$í #ásti nejsou vyu(í-
vány pro „odleh#ení“ pe#ujícím osobám, 
n'br( suplují chyb"jící kapacity pobyto-
v'ch slu(eb dlouhodobé pé#e.

Nedostatky sou!asného 
systému z"pohledu klient$
a"poskytovatel$ (v%konn%ch
pracovník$) dlouhodobé pé!e

LTC je systém, kter' krom" kapacit (do-
stupnosti) vy(aduje i! ur#itou nezbytnou 
míru koordinace, provázanosti a! také to, 
aby byl srozumiteln' jak mezioborov", tak 
i! laicky a! aby bylo mo(né jej celostátn" 
porovnat. Tak tomu v$ak dnes není. Chy-
bí obecná zdravotní/sociální gramotnost, 
sou#ástí které je pov"domí ve%ejnosti o!or-
ganizaci zdravotních/sociálních slu(eb. 
Zvlá$t" neexistuje pov"domí o! LTC jako 
o!spole#ensky záva(ném „3. pilí%i“.

1. Stávající slu$by LTC z"pohledu kli-
ent%/pacient% a"jejich rodin
� Jsou velké regionální rozdíly v! kapaci-

t", a!tím i!v!dostupnosti/nedostupnosti, 
by& jen jednotliv'ch základních slu(eb 
(home care, pe#ovatelská slu(ba) – zne-
v'hodn"né jsou jako jinde ve!sv"t" rurál-
ní oblasti.
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� Pokud vznikne pot%eba LTC (nap%. v!d)-
sledku cevní mozkové p%íhody, záva(né-
ho úrazu, progrese syndromu demence), 
chybí v#asné poskytnutí kvalitní in-
formace klient)m #i laick'm pe#ujícím 
o!mo(nostech podpory a!o!vhodném na-
stavení (designu) slu(eb pro konkrétního 
#lov"ka.

� Lidé tak ve!velké v"t$in" p%ípad) nemají 
na! koho se obrátit, aby získali ucelenou 
radu, co v$e mají vlastn" jako podporu 
k!dispozici, jaké slu(by (zdravotní i!soci-
ální) existují. Pokud v)bec, dozvídají se 
to postupn", pozd" a! rozt%í$t"n" z! r)z-
n'ch zdroj). Mají také mylné p%edstavy 
o!rozsahu v'kon), které od!jednotliv'ch 
slu(eb mohou o#ekávat, a! tím o! mí%e 
podpory, kterou jim poskytnou. V'sled-
kem je, (e ve! stavu nouze a( zoufalství 
zvolí takovou slu(bu, která je aktuáln" 
dostupná, #asto bez ohledu na!to, jak je 
pro klienta vhodná. Jiné mo(nosti na-
opak z)stávají nevyu(ity.

� V! praxi neexistuje mechanismus umo(-
,ující v#asné podchycení (depistá() lidí, 
kte%í pot%ebují podporu slu(eb LTC bez-
prost%edn" v!komunit" ohro(en'ch ztrá-
tou sob"sta#nosti. Orienta#ní posouzení 
funk#ního stavu by m"lo b't sou#ástí 
pé#e praktického léka%e, u! komplexn"j-

$ích stav) pak ideáln" za!podpory geriat-
rické ambulance, a!m"lo by dojít k!vytvo-
%ení plánu pé#e. To by umo(nilo oddálit 
nezbytné vyu(ití ústavní pé#e. 

� Informovanost jednotliv'ch aktér) (po-
skytovatel)) o!dal$ích slu(bách (mo(nos-
tech) spadajících obecn" do! LTC a! p%e-
dev$ím v!daném regionu je velmi nízká, 
co( zt"(uje provázanost slu(eb i!podporu 
laick'm pe#ujícím.

2. Stávající slu$by LTC z"pohledu po-
skytovatel% (v&konn&ch pracovník%) 
dlouhodobé pé!e
� +ízení i!*nancování, v#etn" p%ím'ch pla-

teb klienta/u(ivatele/pacienta, jsou nelo-
gické, nepodp)rné a!demotiva#ní.

� Byrokratická zát"( v'konového vykazo-
vání zdravotní pé#e v! pobytov'ch za%í-
zeních sociálních slu(eb je destruktivn" 
vysoká.

� Dostupnost registrujících praktick'ch 
léka%) u! klient) pobytov'ch sociálních 
slu(eb je #asto velmi problematická.

� Terénní slu(by (zdravotní i!sociální) jsou 
pod*nancované, a!pokud nejsou dotová-
ny z%izovatelem, mohou existovat pouze 
nap%íklad na! úkor krácení #as) náv$t"v 
atd.

� Neoprávn"n" nízká spole#enská presti( 
poskytovatel) dlouhodobé pé#e a! jejich 

zam"stnanc) v#etn" nevyhovujících 
mzdov'ch podmínek negativn" ovliv,u-
je atmosféru i!motivovanost.

� Stávající nastavení podmínek pro posky-
tování základní zdravotní pé#e v#etn" 
o$et%ovatelsk'ch úkon) v! pobytov'ch 
za%ízeních neumo(,uje jejich poskytová-
ní v!dostate#ném rozsahu, nato( posky-
tování nap%. paliativní pé#e #i zvládání 
mimo%ádn'ch epidemiologick'ch situa-
cí, s!nimi( je t%eba po#ítat i!v!budoucnu 
(jak ukázala pandemie covidu-19). To je 
o! to záva(n"j$í, (e do! pobytov'ch za%í-
zení p%icházejí vesm"s lidé se záva(n'mi 
zdravotními problémy.

� Zdravotnická za%ízení v#etn" nemoc-
ni#ních léka%) #asto nev"dí (nap%. p%i 
propou$t"ní nedolé#en'ch #i chronicky 
nemocn'ch pacient)), (e v!sociálních po-
bytov'ch za%ízeních nejsou stálí léka%i 
a!v!domech s!pe#ovatelskou slu(bou ani 
zdravotní sestry. 

Text vychází ze studie Reforma dlouhodobé 
pé'e pro !eskou republiku – Jak vy$e"it pro-
blémy sociáln&-zdravotních slu)eb v% !R a% jak 
nastavit udr)iteln# systém dlouhodobé pé'e, 
kterou vydala APSS !R v% dubnu 2021. Kom-
pletní studii najdete na% webov#ch stránkách 
www.apsscr.cz. (redak'n& kráceno)

21


