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Po!et evidovan"ch nevy-
#ízen"ch $ádostí o% umíst&ní 
v%pobytov"ch slu$bách pro se-
niory p#evy'oval v%posledních 

letech hodnotu 80 tisíc.1 I%kdy$ je faktická 
pot#eba podle odhadu Horeckého a% Pr('i 
jen p#ibli$n& !tvrtinová,2 !iní i% tak p#evis 
poptávky nad nabídkou kolem 20 tisíc l(-
$ek.3 Stejn& tak je nutné posilovat kapaci-
ty slu$eb komunitního typu, zejména pak 
slu$eb terénních, nap#. celková okam$itá 
kapacita pe!ovatelsk"ch slu$eb, která byla 
v% roce 2016 celkem 63% 701 osob (celkov" 
po!et klient( byl pak 100%700), by se m&la 
do%roku 2025 nav"'it na%98%613 osob. Posí-
lit bude nutné také slu$by respitní.

Nedostate!né kapacity a%dostupnost slu-
$eb dlouhodobé pé!e nezaznamenáváme 
jen v% sociální !ásti. Stejné !i podobné ab-
sence dostate!n"ch kapacit a% dostupnosti 
lze sledovat i%ve%zdravotní !ásti dlouhodo-
bé pé!e. St#ední varianta nejnov&j'í pro-
jekce popula!ního v"voje a% publikované 

prognózy v"voje zdravotního stavu uka-
zují, $e zatímco v% roce 2019 nad&je do$ití 
mu$( p#i narození !inila 76,3 roku, v%roce 
2050 dosáhne hodnoty 82,1 roku; u%$en se 
ve%stejném období p#edpokládá r(st t&chto 
hodnot z%82,1 let na%86,7 let. Tyto skute!-
nosti se samoz#ejm& promítají i%do%celkové-
ho po!tu senior(.

Údaje o%délce $ivota pro$itého ve%zdraví 
z% roku 2015 uvád&jí hodnotu 62,4 let pro 
mu$e a%63,3 let pro $eny.4 S%rostoucím v&-
kem roste multimorbidita

a%na%ni vázaná postupná ztráta sob&sta!-
nosti. U% osob ve% vy''ím v&ku se zvy'uje 
v"skyt demence a% Alzheimerovy choroby 
a%v%d(sledku toho té$ pot#eba trvalé pé!e. 
V%pokro!ilej'ím stádiu t&chto onemocn&ní

dochází v%n&kter"ch p#ípadech k%nezbyt-
nosti umíst&ní do%domova se zvlá'tním re-
$imem.

Je nasnad&, $e bez rychlého a%zásadního 
pozitivního obratu p#i #e'ení uvedeného 
de)citu by u$ v%horizontu nejbli$'ích deseti 
a$ patnácti let do'lo k%akutní a%u$ jen s%do-
date!n"mi mimo#ádn"mi náklady #e'itelné 
krizi soustavy zdravotních a%sociálních slu-
$eb dlouhodobé pé!e. Ta by i%p#i nasazení 
t&chto prost#edk( p#etrvala a$ do% druhé 
poloviny tohoto století.

Podobn& jako u% sociálních pobytov"ch 
za#ízení je nezbytné zva$ovat i% v"voj 
zdravotnick"ch za#ízení specializovan"ch 
na%dlouhodobou pé!i. Cílem tedy je efektiv-
n& fungující, ucelen" systém dlouhodobé 

pé!e, do%n&ho$ budou zapojena za#ízení po-
skytující zdravotní a%sociální slu$by v%kom-
petenci ministerstev zdravotnictví a%práce 
a%sociálních v&cí spravované kraji, obcemi, 
neziskov"mi organizacemi a% komer!ními 
subjekty, a%to v%rozsahu a%kvalit& odpovída-
jící v"voji v&kového slo$ení a% zdravotního 
stavu obyvatelstva *eské republiky.

Dal'ím cílem je dlouhodob& udr$itelné )-
nancování dlouhodobé pé!e jak investi!ní, 
tak provozní, s%rovn"m p#ístupem k%ve#ej-
n"m prost#edk(m rozpo!tov"m, sociálním 
i%ze zdravotního poji't&ní a%s%motiva!ním, 
vyvá$en"m a%spravedliv"m zapojením sou-
krom"ch zdroj(.

Systém dlouhodobé pé!e musí spl+ovat 
t#i základní atributy, které jsou, resp. musí 
b"t jak"misi principy, jejich$ aplikace je p#i 
tvorb& a%návrzích nového systému klí!ová. 
Dlouhodobá pé!e musí b"t:
1. orientovaná na%klienta; 
2. efektivní;
3. dlouhodob& udr$itelná.

D(le$it"m aspektem rozvoje systé-
mu dlouhodobé pé!e je dostate!n" d(raz 
na%zv"'ení v"konnosti (ú!innosti i%ú!elnos-
ti) integrovan"ch komunitních (terénních, 
ambulantních) slu$eb, jejich$

schopnost udr$et osoby s%omezenou so-
b&sta!ností v% domácím prost#edí zásadn& 
moduluje poptávku po%nákladn&j'ích slu$-
bách pobytov"ch.

Rozvoj dlouhodobé pé!e musí s%ohledem 
na%ekonomickou nákladnost i%v"znam pro-
blematiky pro kvalitu $ivota posti$en"ch 
osob navazovat na% prevenci invalidizují-
cích chorob/úraz(, na%sekundární prevenci 
jejich recidivování, na% terciární prevenci 
poruch sob&sta!nosti/sebeobsluhy v% jejich 
d(sledku a%na%podporu úsp&'ného stárnutí.

Text vychází ze studie Reforma dlouhodobé 
pé'e pro !eskou republiku – Jak vy$e"it problé-
my sociáln&-zdravotních slu(eb v%!R a%jak na-
stavit udr(iteln# systém dlouhodobé pé'e, kte-
rou vydala APSS !R v%dubnu 2021. Kompletní 
studii najdete na% webov#ch stránkách www.
apsscr.cz nebo si ji m)(ete zakoupit na%e-shopu 
www.obchodapsscr.cz. (redak'n& kráceno)
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Pro! je nutné urychlen" reformovat 
dlouhodobou pé!i v#$R
Dostupná data jsou nezpochybnitelná. V!sou%asnosti je kapacita 
a!kvalita dlouhodobé pé%e v!'eské republice nedostate%ná. Dosavadní 
pokusy o!to, jak vy"e(it známé de)city vzniklé v!minulosti, se 
nesetkaly s!úsp&chem. Problematika spojená s!dlouhodobou pé%í (LTC) 
je politiky a!ve"ejnou správou chronicky podce*ovaná a!není v!rámci 
stávajících p"ístup$ a!uvol*ovan#ch kapacit "e(itelná.
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