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Úvod  

Téma absolventské práce jsem zvolila na základě mé dlouholeté praxe zdravotní 

sestry v nemocnici. Při studiu jsem absolvovala praxi na Oddělení sociální péče v ÚVN v 

Praze a význam tohoto typu pobytové sociální služby mne velmi zaujal.  

 

Současná doba přináší značné problematické otázky v péči o stárnoucí populaci. 

Dle demografického vývoje výrazně stoupá počet starých lidí s chronickými chorobami, 

které přinášejí řadu omezení ve smyslu ztráty schopnosti péče o vlastní osobu. Také 

psychických onemocnění přibývá vlivem vysokého věku a jsou charakterizovány 

různými typy demencí. Rozvojem diagnostických a léčebných metod se sice věková 

hranice posunula, ale nejsou uspokojivě vyřešeny sociální důsledky klienta vyplývající 

z proběhlé nemoci. Současná rodina často není schopna na péči o svého starého a 

nemocného blízkého, protože není dostatečně upravena legislativa a finanční odměna 

pro pečující. Nesoběstačný senior je pak postaven do nelehké situace. Domnívám se, 

že možnost dalšího pobytu klienta na sociálním lůžku ve zdravotnických zařízeních je 

jedním z ideálních řešení před dalším návazným pobytem v domácí nebo další ústavní 

péčí. Významnou úlohu pak hrají cílené aktivizační programy, které mohou pomoci ke 

zlepšení kvality života klienta. 

 

V první části práce se budu věnovat pojetí stáří a změnám, které stárnutí 

způsobuje. Zmíním psychické poruchy ve stáří, které jsou nejčastěji provázeny 

syndromem demence. Další část práce představí legislativní zakotvení sociálních služeb 

s důrazem na sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních. Význam individuálního 

plánování jako základní kritérium kvality sociálních služeb zmíním v další části práce 

s akcentem na základní cíl sociální služby a naplnění individuálních potřeb klientů. 

V praktické části se přímo zaměřím na individuální plánování a jeho výsledky na 

základě výzkumu s klienty na Oddělení sociální péče v ÚVN. Ve výzkumu jsem využila 

kvantitativní metodu s dotazníkovým šetřením pro základní zmapování významu 

sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na hodnocení služby ze strany 

klientů. Výzkumným záměrem je i zmapování významu individuálního plánování 



 
6 

 

v pobytové sociální službě. V závěru zhodnotím výsledky a naplnění stanoveného 

záměru. 

Absolventská práce by mohla být námětem pro další podrobnější zkoumání dané 

problematiky a zdůraznění významné složky individuální podpory klienta v ústavní péči. 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem mé práce je zhodnotit význam sociálních služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

1.2 Dílčí cíle 

1.2.1 Cíl 1 

Dílčím cílem je popsat individuální plánování pro klienty na sociálních lůžkách 

ve zdravotnickém zařízení a postupy, které vedou k podpoře soběstačnosti a lepší 

kvalitě života klientů. 

1.2.2 Cíl 2 

Dalším dílčím cílem je zmapovat význam sociálních lůžek ve zdravotnictví na 

základě kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření s grafickým přehledem 

a analytickým výstupem. 
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2 Teoretická část 

2.1 Stáří 

Stárnout začíná člověk okamžikem narození. 

V České republice žije více než jeden a půl miliónu obyvatel starších než šedesát 

pět let. O stáří, o jeho úskalí a problematice se v naší společnosti mluví velmi málo a 

není akceptováno jako přirozená etapa života. Stáří je vnímáno jako něco negativního a 

je spojeno s předsudky, které ve společnosti značně přetrvávají. Stárnutí je 

společenským fenoménem a přístup k němu je ukázkou hodnotových postojů každé 

společnosti [KALVACH, A KOL., 2004].  

Stáří dělíme do několika skupin a to na stáří, pozdní stáří a kmetství. Stáří je 

biologické stárnutí a opotřebování těla a orgánů jako je srdce, mozek oči, plíce. Vlivem 

vývoje medicínské péče se počátek stáří posunuje směrem k vyššímu věku. V minulosti 

byl za starého považován již člověk po čtyřicátém roce věku, dnes je tento věk pojímán 

jako vysoce produktivní.  [TOPINKOVÁ, 2005] 

Stáří nelze jednoznačně specifikovat vzhledem k množství faktorů, které tento 

proces ovlivňuje. Kalvach a kol. dále rozlišují kalendářní stáří, které je věkovou hranicí 

(KALVACH A KOL.): mladí senioři (65 – 74 let), staří senioři (75 – 84 let), velmi staří 

senioři (85 a více let). Autoři zmiňují sociální stáří, které je charakterizováno změnami 

sociálních rolí a stáří biologické, které představuje již uvedené změny organické a 

funkční. 

Někdo se dožívá stáří v plné svěžesti a zdraví, někdo je bohužel nemocný a 

opakuji, že buď psychicky, nebo fyzicky a stáří považuje jen za bolestivé a dlouhé 

čekání na smrt. Takový člověk potřebuje velkou podporu jak svého nejbližšího okolí, 

tak ze strany pracovníků v pomáhajících profesí. Je na nás abychom pomohli 

pacientům s dlouhou a těžkou nemocí cítit se pokud možno co nejlépe. Celý život 

bychom si měli připomínat, že stáří není pouze smutné životní období, kdy čekáme na 

smrt a že jde přirozenou etapu života, na kterou se celý život připravujeme. Měli 

bychom pracovat na přijetí tohoto životního období, abychom dokázali kvalitně a 
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s pochopením pečovat o starého člověka v ústavní péči. (PICHAUD, THAREAUOVÁ, 

1998) 

 

2.2 Demografie 

Z demografických údajů stárnoucí populace vyplývá výrazný nárůst přestárlých 

občanů. Rizika v této oblasti jsou především způsobeny vyšší nemocností a ztrátou 

schopnosti sebepéče.  Tento fakt by měl být nosným úkolem dalšího řešení sociální 

politiky státu, aby se podařilo i tuto skupinu důstojně integrovat do společenského 

života. Dle Národního programu přípravy na stárnutí je patrný nárůst přestárlých lidí, 

předpokládaný počet lidí nad 85 let by měl v roce 2050 přesáhnout půl miliónu. 

(Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve 

stáří). 

[http://www.mpsv.cz/cs/5045, 2008, Odbor 22] 

 

2.2.1 Fyzické změny ve stáří 

Stáří je charakterizováno i změnami orgánů, které se pak mohou projevit 

nejrůznějšími chorobami. Kalvach popisuje tato nejčastější onemocnění ve stáří 

(KALVACH a kol., 2004): 

 Ateroskléroza  a důsledky jejich orgánových projevů 

 Diabetes mellitus a s ním spojené zdravotní komplikace 

 Chronická obstrukční nemoc, která pacienta hendikepuje dušností 

 Osteoporóza, která má na svědomí většinu zlomenin ve stáří 

 Osteoartróza je deformace kloubů 

 Alzheimerova nemoc 

 Poruchy zraku 

 Poruchy sluchu 

Ve stáří se postava nachyluje, vlasy šediví a u mužů často řídnou. Na celém těle a 

nejvíc v obličeji jsou již velmi znatelné vrásky. Na kůži se objevují pigmentové skvrny a 

http://www.mpsv.cz/cs/5045
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pokožka celkově tmavne. Díky ztrátě pružnosti se pohyby a celkové reakce zpomalují 

[HAŠKOVCOVÁ, 2010]. 

2.2.2 Psychické změny ve stáří 

Ve stáří se všechny vlastnosti jedince umocňují. Všeobecně se říká, že stáří 

karikuje povahu.  

Abychom mohli vystihnout povahové rysy seniora, je nutné znát jeho životní 

dráhu. Každý člověk je jiný a jiný byl i průběh jeho života, který se promítá do jeho 

chování ve stáří. U seniorů pozorujeme poruchy kognitivních funkcí. Staří lidé si obtížně 

pamatují nové věci, poměrně zachována je výbavnost ve smyslu staropaměti. Při 

posuzování stáří je třeba akceptovat stav intelektových, emocionálních i kognitivních 

aktivit, ale také schopnost starého člověka se vyrovnávat se zátěží a změnami 

[KŘIVOHLAVÝ, 2002].  Celkově dochází ke zpomalení psychomotorického tempa a klesá 

vitalita a energie. Klesá i schopnost psychické adaptability. 

Senioři obecně mají sklon ke konzervativnějšímu způsobu chování. Lze to 

pozorovat například při změně pobytu seniora. Každá změna je provázena úzkostí a 

nedůvěrou v neznámé prostředí, u obtížně přizpůsobivých klientů může dojít k tzv. 

translokačnímu syndromu. Ten je charakterizován velmi negativním přijímáním změn 

ve smyslu stěhování z jednoho zařízení do druhého a může způsobit celkovou ztrátu 

motivace [HAŠKOVCOVÁ, 2010]. 

 

2.3 Psychopatologie ve stáří 

2.3.1 Poruchy kognitivních funkcí 

Pod pojmem kognitivní funkce rozumíme paměť, myšlení, koncentraci, 

orientaci, řečové funkce. Tyto funkce řadíme mezi vyšší funkce mozku, jejich změny 

jsou pak ovlivněny různými důvody, které mohou mít akutní nebo chronické důsledky 

[TOPINKOVÁ, 2005]. 

Při prostém stárnutí zůstávají denní návyky u člověka zachovány, jsou však 

zpomaleny probíhajícími procesy stárnoucího organizmu. 
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V případě mírné kognitivní poruchy člověk již není schopen tyto činnosti 

plnohodnotně vykonávat. Změny začínají velmi plíživě, člověk si zpočátku není schopen 

vzpomenout na činnost, kterou v nedávné době ještě běžně prováděl. Postupně může 

docházet ke zhoršování kognitivních funkcí, které vede k plné neschopnosti klienta 

vykonávání základních aktivit jako je oblékání, svlékání a udržování osobní hygieny 

[KALVACH a kol., 2004]. 

2.3.2 Typy demence 

Každého člověka můžeme podle Kalvacha zařadit do tabulky podle Reisbergovy 

škály dle úrovně kognitivních funkcí [KALVACH a KOL., 2004]: 

 Bez kognitivní poruchy 

 Kognitivní porucha je pouze subjektivní, nikoli objektivně měřitelná 

 Subjektivní stížnosti na poruchy paměti i objektivně měřená porucha 

nedosahující však tíže demence 

 

 Mírná demence 

 Střední demence 

 Těžká demence 

 Demence v terminálním stadiu 

 

 Vaskulární demence: porucha mozku, která je spojena s cévním prokrvením ve 

smyslu ischemického nebo hemoragického poškození. 

 Alzheimerova choroba: můžeme ji považovat za nejznámější. To, že si na něco 

nemůžeme vzpomenout, není nic neobvyklého, i když počátky tohoto 

onemocnění tak mohou bohužel vypadat. 

Alois Alzheimer byl německý lékař, který žil na přelomu 19. a 20. Století přesně v letech 

1864 – 1915. Alois Alzheimer popsal nemoc u pacientky, kterou léčil a které bylo 

pouhých 51 let a již vykazovala všechny znaky stařecké demence. 

Méně známý současník Aloise Alzheimera Arnold Pick popsal tuto demenci již o několik 

let dříve, ale v laických kruzích se na něj zapomíná. Určitou dobu se dokonce používal 

název Pickův - Alzheimerův syndrom. 
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Řada odborných pramenů uvádí, že tímto typem demence trpí 1,5 – 3% populace a 

prudce se počet zvyšuje u populace osmdesátiletých a to až na 30%. U starších se toto 

číslo zvyšuje až na 50%. Jsou to dle mého názoru čísla vysoká a alarmující 

[HAŠKOVCOVÁ, 2010]. Od počátečního stadia nemoci až do plného rozvinutí nemoci 

může uběhnout doba dlouhá až 12 let. Znamená to, že nemocný si v počátku nemůže 

pouze na něco vzpomenout, nemůže si vybavit vhodná slova, v pozdějším stadiu není 

orientovaný v čase ani v prostoru. Člověk nepoznává svoje známé a později ani rodinné 

příslušníky. Někteří klienti mohou být hrubí nebo dokonce násilničtí. Ve finální fázi 

může dojít až k rozpadu osobnosti. 

V počátečních stadiích nemoci si pacienti některé tyto situace uvědomují a  je třeba si 

uvědomit, jak se asi tito lidé cítí a co prožívají. Odborná veřejnost mluví o 

Alzheimerově syndromu jako o tiché epidemii našeho století. 

 

2.4 Starý člověk na nemocničním lůžku 

Hospitalizace znamená pobyt nemocného ve zdravotnickém zařízení, jehož 

úkolem je stanovení diagnózy a zahájení léčby. Tato změna přináší pro člověka řadu 

omezení. Přijetí do nemocnice znamená ztrátu dosavadních jistot. O nemocného 

pečuje tým zdravotnických pracovníků, člověk se dostává vlivem nemoci do pozice 

závislosti na druhých, prožívá, stud, rozpaky, zahanbení. Ocitá se sám v neznámém 

prostředí, mění se jeho životní rytmus, dočasně ztrácí své společenské vazby. Pobyt 

v nemocnici pociťuje jako ohrožení, protože změnám svého zdravotního stavu 

nerozumí a obává se možných následků nebo špatné prognózy nemoci [KŘIVOHLAVÝ, 

2002]. 

Janáčková poukazuje na zátěžové momenty v boji s nemocí, které ovlivňují 

psychický stav nemocného v nemocnici. Jsou to nejasnosti v diagnóze, postoje lékaře, 

rychlá rozhodnutí v případě operačního zákroku atd. V souvislosti s těmito pocity se 

vynořují emoční prožitky jako úzkost, strach, tíseň, deprese, pocit beznaděje, zklamání, 

bezmoc, vztek, ale také odhodlání, naděje a víra [JANÁČKOVÁ, 2007]. 

Někteří nemocní reagují na pobyt v nemocnici negativně, zvláště je-li pobyt 

dlouhodobý. Důvodem jsou dlouhodobě nenaplněné potřeby seberealizace, které se 
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promítají do všech oblastí prožívání nemocného člověka. Tento stav se nazývá 

hospitalismus. 

Nemoc limituje člověka v mnoha oblastech. Starý člověk pociťuje bolest, úzkost, 

strach z důsledků své nemoci, obává se budoucnosti. Pobytem v nemocnici nebo jiné 

ústavní péči se dostává do sociální izolace, ocitá se bez svých blízkých a přátel. Ztrácí 

motivaci, která je úzce závislá na nedostatečném naplnění jeho potřeb [ZACHAROVÁ, 

2003]. 

V institucionální péči jsou perspektivy starého a nemocného člověka v mnoha 

případech omezené. Je-li tento typ péče nezbytný, je potřeby hledat pro klienta 

optimální řešení v rámci zabezpečení nejen základní péče ošetřovatelské, ale 

především lidské. 

 

2.5 Specifika práce se starými lidmi 

Zhoršení zdravotního stavu přináší pro seniory závažné sociální důsledky. Snížená 

schopnost sebeobsluhy a osamělost je překážkou ve fungování v domácím prostředí.  

Jak již bylo uvedeno, stáří se vyznačuje postupnou ztrátou funkčních schopností, které 

se pak projevují v řadě onemocnění. Ty omezují způsobilost starého člověka 

v činnostech péče o vlastní osobu a mohou způsobit společenskou izolaci. Důsledkem 

je pak ztráta sebehodnocení a frustrace [MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, 

P., 2005]. 

Práce se starými lidmi je velmi specifická a vyplývá ze z celkových organických i 

psychických změn jak už bylo uvedeno výše. Pobyt v ústavní péči je pro vnímání 

starého člověka velmi náročný ve všech oblastech. Senior, který je limitován sníženou 

soběstačností, se dostává do závislosti na pečujících.  

Řada nemocných odmítá spolupráci a někdy se brání dokonce i udržování 

základní hygieny. Pro pracovníky je často pohodlnější a hlavně rychlejší jim vyhovět. 

Jestliže ale máme na paměti rozvoj schopností seniora, je na místě působit motivačně, 

aby klient sám měl na spolupráci zájem. Vytvoření podmínek pro nenásilnou a 

podpůrnou práci s klientem s důrazem na jeho autonomii a osobnostní zaměření je 

základem pro práci se seniory [KALVACH a KOL., 2004]. 
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Klient často ztrácí důvod k životu a stává se apatickým. Nemá chuť do života a je 

na ošetřovatelském personálu aby se snažil takového klienta nejen rozptýlit, ale i 

zabavit a najít si během pracovního dne chvíli, kdy si s klientem prostě a jenom 

obyčejně popovídat. Pobyt starého člověka v ústavní péči je velmi závažnou změnou 

v jeho životě a činností můžeme pomoci ke zvládnutí zátěže a adaptaci na ústavní 

prostředí. 

Často je nezbytné, abychom dokázali rozlišit, zda negativistické chování seniora 

je pouhou reakcí na změnu nebo jde o příznaky deprese či počínající stádium určitého 

typu demence. Zde je důležité sledování všech faktorů ze strany ošetřujících a časná 

konzultace s dalšími odborníky [KALVACH a kol., 2004]. 

 

2.5.1 Aktivizace seniora v ústavní péči 

Se starým člověkem by mělo být systematicky pracováno ve všech typech ústavní 

péče. Aktivity by měly být především vedeny k nácviku k nácviku soběstačnosti a měly 

by připomínat aktivity všedního dne. Projev zájmu o klienta a jeho individuální potřeby 

je spouštěcím mechanizmem v jeho další motivaci ve smyslu pocitu vlastní důležitosti, 

důvěry a pomoci v návratu sebevědomí. Tento cíl a záměr ústavní péče pak naplňuje 

základní etický princip zajištění lidské důstojnosti. Základním předpokladem ústavní 

péče by mělo být dosažení kvality života klienta, i když je limitován určitým 

handicapem. Charakter kvality života vymezuje i definice Světové zdravotnické 

organizace (WHO): „Kvalita života je to, jak jedinec vnímá své postavení ve světě, 

v kontextu kultury a hodnotových systémů, ve kterých žije, a ve vztahu k jeho cílům, 

očekáváním a životnímu stylu a zájmům.“[VOTAVA In KUTNOHORSKÁ A KOL., 2011, s. 

117] 

Ve všech typech zdravotních i sociálních pobytových zařízeních fungují 

rehabilitační pracovníci i ergoterapeuti. Kapacitně však jejich množství neodpovídá 

počtu klientů, ale i běžný pečující se může do aktivizace klienta zapojit. Holmerová 

uvádí, že prvotním úkolem všech pečujících je úsilí o návrat seniora k původní sociální 

roli. Upřednostňuje prolomení bariér mezi zdravotní i sociální péčí a klade důraz na 

využití všech vnitřních zdrojů klienta [HOLMEROVÁ In KALVACH A KOL., 2004]. 
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Specifických aktivizačních technik je široká škála a jsou teoreticky i prakticky 

popsány v odborné literatuře. 

Vzhledem k tématu práce se budu později věnovat významu aktivizace klientů 

v rámci individuálního plánování, které vyplývá z legislativní úpravy pobytových 

sociálních služeb. 

 

2.6 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Systém sociálních služeb upravuje legislativně zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. Zákon byl schválen Parlamentem ČR dne 14. března 2006 a 

v platnost vešel dne 1. 1. 2007. 

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf, 2012, Kubík Jiří 

Mgr.] 

Odkazem této legislativní úpravy je větší možnost klienta pobývat co nejdéle 

v přirozeném prostředí. Zákon upravuje pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při 

zajištění stravování, ubytování, zajištění chodu domácnosti, poskytnutí informací, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím i pomoc při prosazování práv 

zájmů. Zmíněný zákon podporuje i koncept sociální rehabilitace, která je zacílena právě 

na člověka s určitým znevýhodněním způsobeným vlivem prodělané nemoci nebo 

vrozených vad. Vzhledem k současnému trendu deinstitucionalizace je systém 

sociálních služeb velkou předností. 

Největší skupinou v nemocniční péči jsou klienti staří a chronicky nemocní, lidé 

s demencí. Často zde není funkční rodina, není ani finanční zázemí. V těchto případech 

je nutný pobyt v zařízení sociální péče, např. domovech pro seniory, domovech se 

zvláštním režimem apod. Kalvach a kol. uvádějí, že je evidentní snaha o produkci 

nových pobytových sociálních zařízení, která se zaměřují na vytvoření zlepšení 

podmínek ve smyslu vytvoření přirozenějšího prostředí. Zákon o sociálních službách 

upravuje i individuální práci s klientem ve standardech kvality sociálních služeb. 

Individuální přístup ke klientovi v ústavní péči je garantem jeho důstojnosti a kvalitněji 

prožitého života [KALVACH A KOL., 2004]. 
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Zmíněný zákon dále upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na 

péči, podmínky pro vydání povolení na poskytování sociálních služeb, a upravuje 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. 

 

2.6.1 Základní druhy a formy sociálních služeb 

Výše zmíněný zákon o sociálních službách vymezuje tyto typy sociálních služeb: 

a) sociální poradenství – zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitosti 

b) služby sociální péče – zabezpečení a poskytování komplexní ošetřovatelské 

péče 

c) služby sociální prevence – zahrnuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a poradenství 

 

Formy poskytování sociálních služeb 

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 

1. Pobytovými službami jsou služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních 

služeb. 

2. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je 

doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby 

není ubytování. 

3. Terénní služby jsou poskytovány osobám v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. 

2.6.2 Příspěvek na péči 

 Sociální dávky (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní 

pomůcku), které ze zmíněného zákona vyplývají, mají pozitivní vliv na možnost úhrady 

za sociální služby a také umožňují blízkým klientů pečovat v domácím prostředí.  

Pro pobytovou sociální službu je klíčový příspěvek na péči, jehož základní 

kritéria nyní zmíním. 



 
17 

 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za 

účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek jsou hrazeny ze státního 

rozpočtu.  

Příspěvkem na péči si osoba zajišťuje potřebnou pomoc rodinným příslušníkem, 

osobním asistentem, terénní nebo pobytovou sociální službou. Závislost na pomoci jiné 

fyzické osoby se člení do čtyř stupňů, příslušný stupeň je zároveň finančně ohodnocen: 

a) Stupeň 1 (lehká závislost) – 800 Kč 

b) Stupeň 2 (středně těžká závislost) – 4000 Kč 

c) Stupeň 3 (těžká závislost) – 8000 Kč 

d) Stupeň 4 (úplná závislost) – 12000 Kč 

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf, 2012, Kubík Jiří Mgr.]. 

 

2.6.3 Vyhláška č. 505/2006 Sb. 

Vyhláška vymezuje činnost výše uvedeného zákona v těchto oblastech: 

 způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby 

 rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb a maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních 

služeb  

 zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb  

 kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách  

 hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb  

 náležitosti průkazu zaměstnance obce a zaměstnance kraje oprávněného 

k výkonu činností sociální práce. 

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/13639/v_505_2006.pdf, 2012, Kubík Jiří 

Mgr.] 

 

2.7 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče  

Sociální služba tohoto typu vznikla na základě dlouhodobých pobytů klientů ve 

zdravotnických zařízeních, především lůžkách následné péče. Klient byl nucen 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13639/v_505_2006.pdf
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vzhledem ke snížené soběstačnosti pobývat na lůžku zdravotním, i když byl ji již 

zdravotně stabilizován. Důsledkem nemoci však ještě nebyl schopen pobytu 

v domácím prostředí nebo zde čekal na pobytovou službu trvalého typu. Finanční 

náklady na zdravotní péči pak dosahovaly značných rozměrů. Vznik sociální služby ve 

zdravotnickém zařízení byl ovlivněn těmito aspekty, cílem byla pak jednak možnost 

delšího pobytu ve stejném prostředí, jednak možnost dalšího nácviku klienta 

k soběstačnosti. 

Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby 

osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou 

být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do domácí péče do doby než je jim 

zajištěna pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb nebo pobytových 

sociálních služeb v zařízení sociálních služeb.  V zákoně 108/2006 Sb. je tato služba 

vymezena §52. 

Služba podle odstavce obsahuje tyto základní činnosti: 

a) Poskytnutí ubytování 

b) Poskytnutí stravy 

c) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

d) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

f) Sociálně terapeutické činnosti 

g) Aktivizační činnost 

h) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí  

 

2.8 Kvalita sociální služby 

Kvalita péče v sociálních službách je upravena standardy kvality sociální služby. 

Standardy vymezují kvalitu péče se zaměřením na individuální potřeby klienta 

s důrazem na integraci do společenského života. 

 [http://www.mpsv.cz/cs/5963, 2009, Odbor 22]  
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V patnácti standardech je představena povinnost poskytovatele zajistit kvalitu 

péče ve všech oblastech. Standardy jsou upraveny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. a 

zmínila jsem ji výše. 

Vzhledem k zaměření absolventské práce si nyní představíme standart č. 5 – 

Individuální plánování průběhu sociální služby, který hraje klíčovou roli v přístupu ke 

klientovi a usiluje o naplnění individuálních potřeb klienta. 

 

Vyhláška definuje standard č. 5 takto: 

 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání 

sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu 

poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje 

 Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s 

ohledem na osobní cíle a možnosti osoby 

 Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její 

osobní cíle 

 Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance 

 Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných 

informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým 

osobám 

2.8.1 Individuální plánování  

Je proces dojednávání cílů a způsobu poskytování pomoci a podpory pro 

jednotlivé klienty, podle jejich osobních potřeb, schopností a cílů. 

Individuální plán sjednává pracovník s konkrétním klientem, je to jejich 

společná práce, která vede ke splnění konkrétních cílů. Pracovník je vymezen 

kompetencemi, které vyplývají z příslušného standardu kvality sociální služby a je 

označován jako klíčový pracovník [Individuální plánování. Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb, 2011]. 

 

 



 
20 

 

 

Klíčový pracovník 

Role klíčového pracovníka je v naplnění sociální služby nezbytná a vyžaduje 

nasazení a určitou vnitřní zralost pečujícího. Podstatným atributem je navázání vztahu 

s klientem a vytvoření spolupráce při formulování osobních cílů. Úkolem klíčového 

pracovníka je podpora k využití vnitřních zdrojů a zahájení potřebné motivace v 

naplnění seberealizace.  

Klient si svého klíčového pracovníka vybírá osobně na základě vzájemné 

náklonnosti. Při přijetí na sociální službu a zvládnutí adaptačního procesu zjišťuje 

klíčový pracovník klientovy potřeby pomocí rozhovoru. Projednává s ním osobní cíle 

dle klientova přání, je důvěrníkem a partnerem. Usiluje o prožívání dalšího života 

klienta dle dosavadního způsobu v přirozeném prostředí. Klíčový pracovník musí znát 

poslání poskytovatele příslušné služby a cíle služby. Pracovník musí disponovat 

určitými předpoklady pro výkon této role, rozeznat lidské potřeby a být schopen 

porozumění. Kvalitní práce pracovníka musí být postavena i na schopnosti odmítnout 

neoprávněné požadavky a aktivně řešit i nepříznivé situace [Individuální plánování. 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 2011]. 

Zásadním atributem kvalitní práce klíčového pracovníka je schopnost správné 

komunikace. Naslouchání, rozhovor, vcítění a empatie je dle Haškovcové základním 

východiskem práce s klientem. Úcta k přirozenosti člověka a nastavení motivace 

starého člověka k jeho seberealizaci by měla být základním poselstvím každé ústavní 

služby [HAŠKOVCOVÁ, 2010]. 
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3 Praktická část 

3.1 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha je řazena od 

jejího vzniku v r. 1938 mezi přední zdravotní zařízení v České republice. V roce 1994 

se stala příspěvkovou organizací a otevřela se i civilnímu obyvatelstvu. Jejím 

zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky. V ÚVN je poskytovaná 

zdravotnická péče obyvatelům regionu Prahy 6 a v řadě subspecializací i nadregionálně. 

ÚVN působí také jako výcvikové, vzdělávací a odborné léčebné zařízení Armády České 

republiky, posuzuje zdravotní stav vojáků v činné službě a žadatelů o vstup do Armády 

ČR. Svým pacientům poskytuje veškeré zdravotnické služby s výjimkou dětského 

lékařství, porodnictví, kardiochirurgie, léčby infekčních chorob a popálenin. Na 

klinikách a akreditovaných odděleních ÚVN probíhá pregraduální i postgraduální výuka 

v nosných oborech nemocnice, především v neurochirurgii, abdominální chirurgii, 

gastroenterologii, diabetologii, očním a ORL lékařství. V nemocnici pracuje v současné 

době 8 klinik a 17 odborných oddělení. Statut kliniky mají chirurgie, neurochirurgie, 

interní obory, ORL, oční, onkologie, anesteziologie a resuscitace a traumatologie 

pohybového aparátu. Kvalita a bezpečnost poskytované péče je v Ústřední vojenské 

nemocnici v souladu s mezinárodními principy. Nemocnice disponuje 469 standardními 

lůžky, dále lůžky následné péče a pečuje také o válečné veterány. 

[http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=953&Item

id=657&lang=cs, 2013, UVN] 

3.1.1 Oddělení sociální péče ÚVN 

Činnost Oddělení sociální péče ÚVN (dále jen OSP) je vymezena v & 52 

citovaného zákona o sociálních službách. Zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR, 

poskytovatelem je ÚVN Praha. Služba je registrována Magistrátem Hl. m. Prahy. 

Hlavními zdroji financování jsou dotace z MPSV ČR, finanční podíl klienta za pobyt a 

stravu, platby od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči. Značná finanční pomoc 

plyne i z Ministerstva obrany vzhledem k zaměření na hlavní cílovou skupinu pobytové 
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služby. OSP má vypracované standardy kvality sociální služby, které jsou k dispozici 

přímo na oddělení a podle kterých postupuje. 

Sociální služba tohoto typu je v nemocnicích spíše výjimkou, dle mého 

zmapování není v jiných pražských nemocnicích zřízena. Zaváděny jsou spíše 

v léčebnách dlouhodobě nemocných a lůžkách následné ošetřovatelské péče. Ústřední 

vojenská nemocnice realizovala sociální lůžka ihned v březnu 2007, tedy bezprostředně 

v době, kdy zákon o sociálních službách vešel v platnost. Management nemocnice 

vycházel z aktuálních potřeb nemocnice a vznik této služby vítal jako další zdroj kvalitní 

následné péče o válečné veterány, ale i o civilní staré občany s chronickými chorobami. 

Na OSP je zajištěna péče pro klienty, kteří nejsou schopni se sami o sebe 

postarat a to do doby, než je jim zajištěna péče osoby blízké nebo jiné fyzické osoby 

mimo nemocniční zařízení nebo ambulantní sociální péče nebo pobyt v pobytovém 

zařízení sociálních služeb. Oddělení disponuje čtyřiceti lůžky, s jednolůžkovými a 

dvoulůžkovými pokoji. Oddělení má i několik nadstandardních pokojů s kompletním 

bezbariérovým hygienickým zázemím. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími 

lůžky, televizí a chladničkou. Na celém oddělení je instalován systém Erylens, který 

umožňuje manipulaci s imobilními klienty do křesel či do koupelen. K dispozici jsou i 

pojízdné vany pro hygienickou péči nepohyblivých klientů. Na oddělení jsou dvě 

společenské místnosti, které slouží jako jídelny a zároveň prostory pro společenské 

akce. Ergoterapeutická místnost je velmi pěkně řešena, zde jsou umístěny i žebřiny, 

rotoped a cvičný panel pro nácvik jemné motoriky. Místnost je vybavena i keramickou 

pecí, kde se klienti učí pracovat s keramickou hlínou. Výhodou oddělení je i terasa pro 

možnost pobývání na čerstvém vzduchu. Je využívána hlavně u klientů, kteří již nejsou 

schopni samostatné chůze. Stravování je zajištěno dle stanoveného jídelníčku dle 

dietního systému v rámci ÚVN. K dispozici je i nutriční terapeut, který zajišťuje kvalitní 

výživu u malnutričních klientů. 

O klienty pečuje tým pracovníků přímé péče – všeobecné sestry, pracovníci 

v sociálních službách, sociální pracovník, ergoterapeut a rehabilitační pracovník. Lékař 

dochází na oddělení jednou za týden, provádí kompletní vizitu a ordinuje příslušná 

vyšetření. V případě akutní změny zdravotního stavu je klient převezen na Emergency 

ÚVN nebo je zajištěno okamžité lékařské konzilium. Za doplňující úhradu lze využít 
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služeb odborníka fyzioterapeuta, který se zaměřuje na konkrétní specifické oblasti 

(Vnitřní metodika OSP ÚVN Praha). 

Klient je přijímán na OSP na základě žádosti a její schválení Sociální komisí ÚVN. 

Při přijetí je sepsána Smlouva o poskytování sociální služby. Smlouva je provedena ve 

dvou provedeních, jeden originál patří klientovi, jeden je uložen na právním oddělení 

ÚVN. Ve Smlouvě jsou vymezeny všechny činnosti, vymezující službu, včetně důvodů 

pro ukončení služby (Standard č. 3,4) 

V příloze uvádím počet přijatých klientů za rok 2012 a další návaznou péči po 

ukončení smlouvy na OSP. 

3.1.2 Cílová skupina 

Stěžejní cílovou skupinou jsou klienti se statutem válečného veterána. Statut 

válečného veterána získává klient podle & 3 zákona č. 170/2002 Sb. O válečných 

veteránech. Jedná se o občana České republiky, který po roce 1945 nepřetržitě po 

dobu alespoň 30 kalendářních dnů jako příslušník ozbrojených sil nebo policie konal 

službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích podle 

rozhodnutí mezinárodní organizace, již je Česká republika členem (OSN, NATO, EU). 

Trval-li ozbrojený konflikt nebo mírová operace kratší dobu než 30 dnů, má se za to, že 

je podmínka časového trvání služby splněna. Tato podmínka je rovněž splněna, utrpěl-

li příslušník ozbrojených sil nebo policie v místě nasazení při výkonu služby nebo 

v přímé souvislosti s ním újmu na zdraví nebo vykonal mimořádně záslužný čin. 

[http://www.veterani.army.cz, 2011, PhDr. Viktor Meca] 

 

V případě volné lůžkové kapacity jsou přijímáni na OSP další skupiny klientů: 

 Příslušníci čs. armády 

 Účastníci národního odboje 

 Příslušníci české armády ve výslužbě  

 Klienti ÚVN Praha 

 Civilní občané ČR 
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3.1.2.1 Zpracování individuálního plánu 

 Oddělení sociální péče usiluje o velmi kvalitní péči ve všech oblastech. Značné 

úsilí v péči o klienty je věnováno právě cíleným aktivizačním programům, které mají 

výrazné důsledky na motivaci klientů a směřují k efektivní spolupráci. Ošetřovatelská 

péče vychází ze směrnic, metodických návodů a ošetřovatelských standardů ÚVN. 

Individuální plánování je doménou sociální služby, proto je stanoveno pouze vnitřní 

metodikou OSP. 

Zavádění individuálního plánu, začíná již před přijetím klienta na OSP. V té době 

se již koordinátor klíčových pracovníků a vrchní sestra seznámí prostřednictvím 

sociálního pracovníka se životopisem klienta se zdravotním stavem klienta, s jeho 

sociální situací a také s jeho zdravotním stavem. Koordinátor klíčových pracovníků se 

sociálním pracovníkem předem připraví dokumentaci individuálního plánu. Po přijetí 

na OSP koordinátor klientovi klíčového pracovníka a vysvětlí mu jeho roli na OSP. 

Koordinátor a sociální pracovník představí klienta celému týmu OSP na ranním hlášení 

a to v den přijetí. 

Klíčový pracovník se klientovi představí a vysvětlí mu svojí funkci na OSP a to 

tak, aby to klient pochopil. Pokud není klient schopen porozumět, je o roli klíčového 

pracovníka seznámena rodina (Vnitřní metodika IP OSP) 

 

3.1.2.2 Přímá práce s klientem na OSP 

 Během adaptačního procesu shromažďuje klíčový pracovník informace o 

klientovi a provádí pozorování klienta a zapisuje si získané informace do formuláře 

zaznamenávání cílů. Klíčový pracovník pomáhá klientovi s adaptací na nové prostředí a 

snaží se umožňovat klientovi alespoň částečně v pokračování jeho životního příběhu. 

Na základě sebraných informací a rozhovoru s klientem sestaví klíčový pracovník 

klientovi individuální plán, který oba podepíší. Pokud toho klient není schopen, 

podepíše ho rodina. Tento plán se dá v průběhu času měnit. 

Do formuláře individuálního plánu zaznamenává klíčový pracovník konkrétní 

kroky k dosažení cíle a to pravidelně nejméně však jednou za měsíc. Krátkodobé cíle 

hodnotí klíčový pracovník hned po splnění cíle, dlouhodobé cíle hodnotí klíčový 
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pracovník s klientem nebo jeho blízkými v případě demence klienta nebo obtížné 

komunikace s klientem. 

Klíčový pracovník neustále při práci s klientem pozoruje jeho zdravotní stav a v případě 

jeho změny provede zápis do individuálního plánu. 

V případě hospitalizace provede klíčový pracovník záznam do individuálního 

plánu o překladu na akutní lůžko a po návratu klienta na OSP vypracuje nový 

individuální plán s přihlédnutím ke změně zdravotního stavu klienta (Vnitřní metodika 

Individuálního plánování na OSP) 

Na Oddělení sociální péče se provádí velké množství aktivit, které jsou cílené a 

mají svůj harmonogram. Pracovníci se zaměřují na skupinové aktivity, které jsou denně 

prováděny. Jedná se o společná cvičení ve skupině, trénink kognitivních funkcí, 

společná práce s keramikou, ruční práce, nácvik přípravy jednoduchých jídel. Důraz je 

kladen i na individuální práci s klienty dle různosti povah a přání včetně specifického 

přístupu ke klientovi, upoutanému na lůžko. Jako velký přínos vnímám funkci 

ošetřovatelek, které jsou ustanoveny pro rehabilitační ošetřování. Všem klientům se 

denně věnují po stránce fyzické, provádějí nácvik běžných denních činností a chůze. Při 

častých návštěvách oddělení jsem viděla pokroky, které klienti pod tímto vedením 

zvládali.  

Velmi pěknými aktivitami jsou společenské akce, například pravidelné plesy, 

grilování na terase, olympiáda, jarmark. Na všechny tyto akce jsou zváni i ostatní 

zaměstnanci nemocnice včetně managementu, jsou vnímány velmi pozitivně a fungují 

jako ukázka možné provázanosti zdravotní i sociální sféry. 

 

3.1.2.3 Dokumentace individuálního plánu na OSP 

 Každý klient OSP má založenou vlastní dokumentaci OSP. Klient si upravuje 

svým podpisem právo nahlížení do této dokumentace jiným osobám, které si sám 

určuje. 

Dokumentace IP má tyto složky: 

a) Oslovení klienta 

b) Souhlas s nahlížením do individuálního plánu – označení všech možností 

c) Dotazník pro žadatele, který vkládá sociální pracovník před přijetím na OSP 
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d) Krátkodobé cíle tj. cíle na několik dní až měsíc 

e) Dlouhodobé cíle tj. cíle na tři měsíce 

f) Účast klienta na aktivizačních akcích 

g) Vzkazy pro klíčového pracovníka a ostatní pracovníky přímé péče 

h) Plán péče o klienta 

i) Použití postranic nebo fixace na invalidním vozíku nebo křesle podepíše klient, 

v případě ohrožení pádem nebo ohrožení života potvrdí lékař 

j) Do dokumentace individuálního plánování může klíčový pracovník vkládat různé 

obrázky, fotografie či jiný materiál, který pokládá vhodný na dosažení cíle. 

k) Krizový plán, pokud je u klienta potřebný 

l) Dokumentaci individuálního plánování připraví sociální pracovník ještě před 

příchodem klienta na OSP a předá koordinátorovi klíčových pracovníků. 

Formuláře o použití postranic, účast klienta na akcích a plán péče zpracovává a 

vkládá do individuálního plánu koordinátor nebo sociální pracovník ostatní pak 

sám klíčový pracovník. Všechny potřebné formuláře má klíčový pracovník 

v případě potřeby k dispozici na sesterně OSP a dle potřeby je doplňuje do 

dokumentace. 

 

3.1.2.4 Kritéria individuálního plánování na OSP 

Sběr informací o klientovi je postaven na všech možnostech dostupných 

informací, které slouží k  pochopení klienta a dokreslení celého životního příběhu. 

Klíčový pracovník si všímá všech okolností při práci s klientem a předává je ostatním 

členům týmu. 

Všechna přání a potřeby klienta si klíčový pracovník zaznamenává a zpracuje 

příslušný plán péče dle individuálních potřeb. Pracovník vychází z vnitřních i vnějších 

zdrojů klienta. Vnitřními zdroji jsou myšleny mezilidské vztahy, vztahy ke kulturnímu a 

přírodnímu prostředí, vnějšími zdroji se rozumí aktivity, které směřují k uspokojení 

potřeb vnitřních. Velmi důležité je harmonizovat vnitřní a vnější zdroje, klient je pak 

lépe motivován. Osobní cíle uživatele musí být splnitelné, dosažitelné a reálné. 
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Hodnocení cílů 

Klíčový pracovník hodnotí cíle s uživatelem, v případě demence nebo poruchy 

komunikace, s jeho blízkými. Hodnotí, zda byl cíl pochopen správně a v případě 

nedosažení cíle musí popsat důvod nesplnění. Pokud je cíl splněn, neznamená to 

okamžité vytyčení cíle nového, ale klient v tuto chvíli dostává prostor na zhodnocení a 

na zamyšlení se nad cílem novým (Vnitřní metodika IP OSP) 

 

3.1.2.5 Individuální plán u klientů s demencí nebo poruchami komunikace 

Vysoký věk uživatelů na OSP je v některých případech provázen i poruchami 

kognitivních funkcí. Zde je tedy podstatné vytvoření specifického individuálního plánu 

se zaměřením i na tyto klienty. Jak již jsem v teoretické části práce zdůraznila, i tito lidé 

mají své potřeby a chtějí být lidsky přijímáni. Klíčový pracovník musí při práci s těmito 

klienty vycházet z mnoha zdrojů, aby pochopil klientův vnitřní svět. Na místě je zde 

empatické a intuitivní pozorování klienta a jeho reakce na různé podněty. Důležitou 

stránkou je neverbální projev klienta a rozhovor s rodinami. Nezbytná je i týmová 

spolupráce a reference ze strany pracovníků přímé péče. Na OSP je u těchto klientů 

využívána technika bazální stimulace pro vytvoření příjemných pocitů a navázání 

vztahu mezi oběma stranami. 

 Hlavní podmínkou je citlivé vnímání klienta, spolupráce se všemi pracovníky  

přímé péče s důrazem na přesné předávání informací o klientovi, jeho projevů libosti 

nebo nelibosti a jeho potřebách (Vnitřní metodika individuálního plánování OSP ÚVN). 

 

3.2 Metodologie výzkumu 

Pro praktickou část absolventské práce jsem zvolila kvantitativní výzkum s využitím 

metody dotazníkového šetření.  

Kvantitativní výzkum je typ sociologické metodologie, který se zaměřuje na plošné 

zkoumání určitého sociálního jevu. Jeho výsledkem je rozsáhlejší, ale méně detailní 

popis vybrané problematiky. V případě mého zkoumání se jedná pouze o desítky 

dotazovaných. Nástrojem pro sběr dat je v mé práci standardizovaný dotazník [Disman, 

2000]. 
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Při formulaci dotazníku jsem vycházela ze stanoveného cíle absolventské práce, tj. 

významu sociálních lůžek ve zdravotnických zařízeních. Dále jsem formulovala 

teoretickou hypotézu a stanovila předpoklad, že teoreticky popsaná sociální pobytová 

služba ve zdravotnickém zařízení je pro klienta přínosem. 

Výzkum jsem provedla v Ústřední vojenské nemocnici na Oddělení sociální péče u 

všech čtyřiceti klientů v lednu 2013. Někteří respondenti nebyli schopni samostatně 

dotazník vyplnit, vypomáhala rodina nebo pracovník přímé péče. 

 

3.3 Dotazníky 

Při tvorbě dotazníků jsem využila uzavřených otázek, kdy respondent odpovídal 

pouze z nabízených alternativ. Pro možnost hlubšího vysvětlení některých témat jsem 

využila i několika otázek otevřených.  

 

3.3.1 Poznámky k tvorbě dotazníků a ke sběru dat 

Vzhledem ke zkoumané skupině respondentů vysokého věku a následně určitým 

tělesným a psychickým omezením, může dojít ke zkreslení v těchto oblastech:  

 Respondent nemusí otázce porozumět 

 Odpověď nemusí být pravdivá 

 Otázka může být pro respondenta nepříjemná – není ochoten vyslovit názor 
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3.4 Výsledky výzkumu 

 

Graf č. 1 – Pohlaví 

 

 

 

Z grafu vyplývá jednoznačně větší zastoupení mužské populace vzhledem 

k preferenci válečných veteránů jako hlavní cílové skupiny. 
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Graf č. 2 – Věk 

 

 

 

 

Graf vypovídá o značném věkovém nárůstu současné populace. Je evidentní, že 

senior v tomto věku již ztrácí svou soběstačnost a je závislý na pomoci druhé osoby. 

 

Graf č. 3 – Jste spokojen/a/ se službami a péčí na OSP? 

 

 

 

Většina respondentů uvádí spokojenost s péčí i službami. Čtvrtina dotazovaných 

projevuje určité stesky nad kvalitou stravy a  její nevyvážností. Dle zkušenosti je tato 

kritika způsobena spíše subjektivními pocity jednotlivců. V rámci nemocnice je na 

vysoké úrovni fungující nutriční oddělení, které se na výživu seniorů specializuje. 
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Graf č. 4 – Jste spojen/a/ s ubytováním? 

 

 

 

Respondenti většinou nemají výhrady k ubytování a vybavenosti pokoje. Svědčí 

o tom i fakt, že téměř všechny pokoje jsou jednolůžkové, věcné vybavení je zcela nové 

a na vysoké úrovni. Pokoje disponují i polohovacími lůžky s hrazdičkami včetně 

polohovacích, pohodlných křesel. 

 Každý pokoj má k dispozici televizi a chladničku. Klienti mají také možnost vlastního 

zařízení osobními drobnostmi, obrázky i květinami. 
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Graf č. 5 – Jste spokojen/a/ s režimem dne? 

 

 

Režim OSP vyhovuje také téměř všem dotazovaným. Určitá kritika je zacílena na 

rozpis hygienické péče. Není však v možnostech pracovníků zvládnout větší množstvím 

klientů v krátkém časovém intervalu. Jako další výhradu k režimu OSP uvádí několik 

respondentů větší hluk na chodbách. Tato výhrada vyplývá spíše z povahových rysů 

těchto klientů, kteří projevují jisté rysy celkové nesnášenlivosti. 
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Graf č. 6 – Jste spokojen/a/ s aktivizační činností? 

 

 

 

 

 

 

 

 

S aktivizačními technikami je spokojeno 75% dotazovaných. Již v úvodní 

prezentaci OSP jsem uvedla četnost aktivizačních programů a důraz na individuální 

plánování. Z grafu jednoznačně vyplývá fakt, že klienti aktivizační programy vítají a 

upřednostňují. 
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Graf č. 7 – Které aktivizační činnosti Vám nejvíce pomáhají? 

 

 

 

 

Z aktivizačních činností je patrný největší zájem o pobyt ve venkovních 

prostorách. Řada klientů se sníženou soběstačností byla dlouhodobě odkázána na 

pobyt v uzavřených prostorách svého bytu a vlivem bariér se nedostala ven. Tomuto 

faktu odpovídá i zájem o canisterapii a cvičení. Hlavním důvodem je naděje 

respondentů na návrat do přirozeného prostředí a větší schopnost sebepéče. Velice 

vyhledávanou službou je cvičení a trénink paměti, které klientům velmi pomáhá 

v nácviku orientace. Větších kulturních akcí se dle procentálního vyjádření zúčastňuje 

asi 14%. je to způsobeno účastí klientů, kteří jsou schopni většího pohybu. 
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Graf č. 8 – Co očekáváte od příslušné pobytové služby? 

 

 

 

 

Výpovědi respondentů se ve většině případů shodují v možnosti zlepšení 

sebeobsluhy a tím nové možnosti zpětného návratu do přirozeného prostředí. Touží 

pobývat opět se svými blízkými a chtějí jim usnadnit péči svým přičiněním. Někteří 

respondenti uvádějí i touhu po společenském a kulturním životě. Část dotazovaných je 

připravena k návratu do domova pro seniory se zlepšenou mobilitou. 
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Graf č. 9 – Víte, kdo je Váš klíčový pracovníka a co je jeho úkolem?  

 

 

V grafu vidíme, že drtivá většina dotazovaných svého klíčového pracovníka zná 

a spolupracuje s ním. Respondenti popisují, že ve většině případů jsou spokojeni a 

považují ho za svého důvěrníka a přítele. Vypovídají, že se mohou na pracovníka 

obrátit i v případě problémů nebo stížností a on jim je pomocníkem v jejich řešení.  

Někteří dotazovaní nejsou schopni svého klíčového pracovníka pojmenovat ani 

vysvětlit jeho roli. Týká se to však především klientů s počínajícím úbytkem 

kognitivních funkcí. Na svého klíčového pracovníka však reagují velmi pozitivně, což 

mohu osobě doložit během mých pravidelných návštěv na OSP. 
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Graf č. 10 – Jste spokojen/a/ s vytvářením vašich osobních cílů? Pokud ne, v čem 

vidíte problém? 

 

 

Z grafu číslo 10 vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s vytvářením příslušných 

osobních cílů a že se klíčoví pracovníci snaží pracovníci vnímat jejich přání a potřeby.  

Je třeba však kriticky zhodnotit i procento nespokojených klientů a zamyslet se nad 

cíleněji vedenými cíli. Potřeby klientů mohou být někdy zaměňovány za osobní cíle 

pečujících, které jsou klientům vnucovány. V dotazníku uváděli klienti násilnější 

vnucování cílů, například ruční nebo zahrádkářské práce, vaření. Z těchto stesků je 

patrný opět výběr vhodných cílů, ne jen splnění dané povinnosti. 
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Graf č. 11 – Co byste na této službě chtěl/a/ vylepšit? 

 

 

 

Respondenti uvádějí jako náměty pro zlepšení služby převážně delší časový 

úsek v rámci pobytu. Vzhledem k časovému omezení služby, které je ve smlouvě 

upraveno, musí být klienti propuštěni do domácí péče nebo do dalšího pobytového 

zařízení. Velmi vstřícná atmosféra oddělení a vytvoření domácího prostředí způsobuje 

velké negativní emoce při propuštění.  

Další možností zlepšení služby zdůrazňují respondenti ještě více aktivit, 

vedoucích k nácviku soběstačnosti, častější pobyt venku a pestřejší stravu. 
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3.5 Diskuze 

Výsledky dotazníkového šetření potvrzují, že návazná sociální služba ve 

zdravotnickém zařízení je pro klienty přínosem. Mohou zůstat dlouhodobě ve stejném 

zařízení a nemusí se dále posouvat do jiného zařízení a znova se adaptovat. Je třeba 

připomenout, že zvláště u starého člověka mohou tyto změny způsobit tzv. 

translokační syndrom, který je u mnohých seniorů příčinou úmrtí. Senior není schopen 

zvládnout adaptační zátěž a přestává být motivován. Změna zdravotní služby na 

sociální využívá návazně individuální plánování a sledování již konkrétních potřeb 

klienta, na jejichž naplnění není na zdravotním lůžku větší prostor. Respondenti uvádějí 

výraznou spokojenost se službou právě ve smyslu aktivizačních činností, které jim 

pomáhají v dalším posunu ve schopnosti péče o vlastní osobu. Zákon o sociálních 

službách má v některých oblastech rezervy, ale důraz na standardy kvality, především 

na naplnění konkrétních potřeb jednotlivce je v sociální oblasti obrovským posunem a 

přínosem.  

Je třeba akceptovat však i určitou kritiku a zaměřit se na odstranění 

problematických oblastí, které z dotazníkového šetření vyplývají. Zde se však nabízí i 

otázka personálního obsazení pracoviště ve smyslu dostatečného množství pracovníků. 

Zařízení jsou závislá na vícezdrojovém financování, které však nemůže plně pokrýt 

náročnou péči o velké množství klientů. Oddělení sociální péče je zvýhodněno jednak 

fungováním přímo v areálu ÚVN a větším počtem ošetřujících, jednak další finanční 

pomocí z Ministerstva obrany ČR vzhledem k hlavní cílové skupině klientů. Výhodou je 

aktivní podíl managementu nemocnice na hlavním strategickém cíli organizace, kterým 

je soustavné zvyšování kvality péče a bezpečnost klienta. 
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Závěr 

V absolventské práci jsem si stanovila za cíl prokázat význam sociálních lůžek ve 

zdravotnickém zařízení a důležitý aspekt aktivizační péče pro další návaznou podporu 

kvality života klienta. 

V teoretické části práce jsem popsala fenomén stáří a jeho problematické 

oblasti. Zmínila jsem úskalí ústavní péče a význam aktivizační podpory. Dále jsem se 

zabývala prezentací zákona o sociálních službách s důrazem na sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Stručně jsem seznámila 

s procesem individuálního plánování s odkazem na příslušný standard kvality sociálních 

služeb. 

V praktické části jsem představila Ústřední vojenskou nemocnici v Praze pro 

základní vhled na činnost nemocnice. Věnovala jsem se popisu příslušné sociální 

služby, která je námětem práce a popsala specifickou metodiku individuálního 

plánování se zaměřením na aktivizaci uživatelů. 

Výzkum jsem provedla u čtyřiceti klientů Oddělení sociální péče na základě 

kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření. 

Výsledky výzkumu jednoznačně dokládají, že stávající pobytová sociální služba 

je pro klienty přínosem. Výzkum ukazuje na výhodu prodlouženého pobytu a možnost 

dalšího pokračování podpory ke zlepšení soběstačnosti. Z grafů vyplývá, že uživatelé 

služby po činnostech touží a vyžadují je, protože jim pomáhají v překonání překážek 

svých tělesných nebo duševních indispozic a mají tak určitou vidinu návratu do 

domácího prostředí. I uživatelé, kteří již nejsou schopni pobytu v domácí péči, se cítí 

být aktivitami a pozitivním přístupem akceptováni jako plnohodnotné a jedinečné 

bytosti. 

Mohu tedy konstatovat, že stanovené cíle a předpoklady byly naplněny. 

Zhodnotíme-li výstupy provedeného výzkumu, každá otázka má poměrně kladné pojetí 

odpovědí. Především je však patrné, že činnost člověka motivuje a že je základním 

lidským potenciálem v naplnění životního příběhu. Výzkum jasně ukazuje, že v každém 

ústavním zařízení, zdravotního i sociálního typu, by mělo být klíčovým cílem 
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respektování specifických potřeb jednotlivce s důrazem na důstojnost a úctu k člověku, 

které jsou základním etickým atributem péče o člověka. 

Oddělení sociální péče v Ústřední vojenské nemocnici je výjimečné nastavením 

vysoké kvality péče o své klienty. Moje opakovaná praxe a práce s klienty mne vnitřně 

obohatila v mnoha směrech. Poznala jsem radost klientů z každého projeveného zájmu 

ze strany pečujících a vnímala jsem, že se tito staří lidé zde cítí jako doma. Byla jsem 

přítomna mnoha společenských akcí, které radostně sdíleli klienti i pracovníci. Takto 

nastavená služba se mi jeví jako smysluplná a funkční. 

Domnívám se, že kvalitní péče o starého člověka by měla být i 

celospolečenským cílem každého politického systému s důrazem na příkladné 

prosazování morálních hodnot. 
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Resume 

 

 Téma absolventské práce je Význam sociálních lůžek ve zdravotnickém zařízení 

se zaměření na ÚVN. Ve své práci se zaměřím na problematiku stáří a jeho rizik. 

Představím zákon o sociálních službách s důrazem na sociální lůžka ve zdravotnických 

zařízeních. Důraz je postaven na významu této služby pro návrat klienta 

k soběstačnosti nebo motivaci klienta v rámci integrace do společenského života. 

Zdůrazním význam individuálního plánování pro zdůraznění vnímání individuálních 

potřeb klienta a naplnění jeho života. 

  Cílem mé absolventské práce je zhodnotit význam sociálních lůžek ve 

zdravotnickém zařízení na základě kvantitativního výzkumu a dotazníkového šetření 

v ÚVN Praha s důrazem na význam individuálního plánování. 
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Resume  

Выпускная работа 

 

Выпускная работа посвящена теме "Значение социальных коекв медицинском 

учреждении с акцентом на УВН(Центральная военная больница)." В своей работе 

я намерена сосредоточиться на вопрос о возрасте и его риски, а также и на 

функцию социальных коек в медицинском учреждении. Я бы хотела представить 

типов этих жилых помещений. Я также представлю значение индивидуального 

планирования для 

клиентов в качестве мотивации про возвращение в домашнюю среду. 

Целью моей выпускной работы является оценка социальных коек в медицинских 

учрездениях с акцентом на тревожную демографическую обстановку, которая 

заключается в постоянном повышении возраста пожилих людей. Я бы хотела 

представить жизнь пожилих людей на социальных койках в медицинских 

учреждениях, и описать возможности использования свободного времени на этих 

койках. 

 

 

 

 

Ключевые слова: пожилые люди 

                          социальные койки 

                          социальная помощь 

                          индивидуальное планирование 

                          домашняя среда 
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Graf č. 1 – přehled přijatých klientů na OSP ÚVN za rok 2012 
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Příloha č. 3 

 

Dotazník pro klienty OSP ÚVN Praha 

 

1. Pohlaví 

 Žena 

 Muž 

 

2. Věk 

 60 – 70 let 

 70 – 80 let 

 80 a více 

 

3. Jste spokojen/a/ se službami na oddělení? 

 Ano  

 Ne 

 Částečně, proč? 

 

4. Jste spokojen/a/ s ubytováním? 

 Ano  

 Ne 

 Částečně, proč? 

 

5. Jste spokojen/a/ s režimem dne? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 

 

6.  Jste spokojen/a/ s aktivizační činností? 

 Ano  



 
 

 

 Ne 

 Částečně  

 

7. Které aktivizační činnosti vám nejvíce pomáhají? 

 Pobyt ve venkovních prostorách 

 Canisterapie 

 Vaření 

 Cvičení 

 Cvičení paměti 

 Ruční práce 

 Sledování TV 

 Kulturní akce 

 Společenská posezení 

 Výlety 

 

8. Co očekáváte od příslušné pobytové služby? 

 

9. Víte, kdo je klíčový pracovník a co je jeho úkolem? 

 Ano 

 Ne 

 

10. Jste spokojen/a/ s vytvářením vašich individuálních cílů? 

 Ano 

 Ne 

 Částečně 

 

11. Co byste na této službě chtěl/a/ vylepšit? 



 
 

 

Příloha č: 4 

Fotografie – oddělení sociální péče ÚVN 



 
 

 



 
 

 

 


