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Včera

Nedostatek míst v domovech pro seniory má vyřešit novela.
Ministerstvo plánuje zlepšit terénní péči

Lidí v důchodovém věku přibývá a míst v domovech pro seniory není dost. Kvůli stárnutí populace navíc kapacity
dále klesají a aktuálně čeká na umístění do domovů deset až patnáct tisíc lidí. V některých regionech čekají i rok.
Situaci by měla pomoci vyřešit novela zákona o sociálních službách, kterou připravuje ministerstvo práce a
sociálních věcí. Novela má rovněž nastavit pravidla pro terénní péči, díky které mohou senioři žít doma a nemusí
zbytečně odcházet do pobytových zařízení.

Žádostí o umístění do domovů je podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb sice až 70 tisíc, ale řada lidí jich
podává hned několik – a to do různých zařízení.

Například paní Anežka žije v domově pro seniory v Ústí nad Labem přes tři roky a na umístění tehdy nečekala
dlouho. „To bylo mimořádné, že jsem se sem nějak dostala,“ podotýká. Ústecký kraj má jako jeden z mála regionů
v domovech pro seniory dostatečné kapacity. Žadatelé tu na místo čekají jenom týdny.

Naopak ale o domov v ústeckém Krásném Březně je zájem větší – o pokoj žádá 365 lidí. „Doba se liší. Někdy čekají
dva měsíce, někdy půl roku,“ uvedla zástupkyně ředitele Ladislava Svatošová.

Paní Věra hledá domov se zvláštním režimem pro svého bratra už rok. Ten trpí demencí a potřebuje neustálou
péči, zatím je hospitalizovaný na plicním oddělení. „Ptali jsme se asi ve třech domovech a tam řekli, že ho vzít
nemůžou, že je opravdu dlouhá čekací doba,“ dodává. Doma se o něj starat nedokáže – a tak doufá, že se nějaké
místo brzy uvolní. 

Události: Málo míst v domovech důchodců
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Podpora terénních služeb 
Ministerstvo nyní připravilo novelu, ve které se zaměřuje hlavně na podporu terénních služeb. „Raději s klientem
pracujme v jeho přirozeném prostředí a ta pobytová služba by měla být až poslední. Takže zvedáme takzvané
postavení pečující osoby,“ uvedl člen sněmovního výboru pro sociální politiku Jiří Navrátil (KDU-ČSL).

„Nepřináší to to, na co čekáme –  a to je systémová změna poskytování a financování sociálních služeb tak, aby
byly dostupné zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením,“ podotýká ale prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Reformu financování sociálních služeb má řešit navazující novela.
Ministerstvo ji chce sepsat do konce letošního roku.

ODKAZ  

Zájem o domovy pro seniory roste. Chybí až patnáct tisíc míst, lidé na ně
čekají i rok

Chybějící lůžka v jednotlivých krajích

Zdroj: ČT24

Podle informací ČT jsou obsazeny domovy pro seniory ve všech krajích. Nejvíce žadatelů o místo – přes 1700 – je
ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Volná místa nejsou ani v Praze, Jihočeském, Libereckém a Pardubickém kraji
– přesná data o počtu čekajících tam ale nemají. Naopak saturovaná je poptávka na Ústecku.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3559635-zajem-o-domovy-pro-seniory-roste-chybi-az-patnact-tisic-mist-lide-na-ne-cekaji-i-rok
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Rozšiřování kapacit v jednotlivých krajích

Zdroj: ČT24

Ve vyznačených regionech úředníci potvrdili, že situaci chtějí řešit rozšiřováním
kapacit. Konkrétní cíl si stanovil Královéhradecký kraj – do tří let má zvýšit počet
míst o 900. Vysočina a Zlínský kraj se zaměří na zlepšování nabídky pečovatelské
služby.

Terénní péče chybí zejména v menších městech a obcích. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)
je pečovatelů málo a dosavadní nastavení financování sociální služeb neumožňuje rozvoj. „Jeden zásadní důvod, a
to je to, že my nemáme viditelně saturované náklady na dopravu. Pečovatelka v terénu přijde ke klientovi a neví,
co ji tam čeká. Je problém, že může najít klienta mrtvého, vážně zraněného, ta nejistota je psychickou zátěží,“
vysvětluje viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby Renata Kainráthová. 

Právě profesionálové by měli zdarma radit i laickým pečujícím, kteří se starají o své blízké. I s tím počítá chystaná
novela.


