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Úvod 

K výběru tématu absolventské práce mi hodně pomohla souvislá praxe, kterou 

jsem absolvovala v 2. ročníku a pokračovala jsem v ní i ve 3. ročníku. Praxe v Městské 

nemocnici v Litoměřicích byla pro mě tak inspirující, ţe jsem si problematiku úlohy 

sociální pracovnice v Městské nemocnici v Litoměřicích nakonec vybrala jako téma své 

absolventské práce. 

  Zaujala mě jak práce s klienty, která byla setkání od setkání jiná, tak i práce 

s dokumentací klientů, kde jsem měla moţnost dozvědět se mnoho podstatných věcí, 

které by mi klienti sami nesdělili. 

Hlavním cílem mé práce je zjištění pracovní náplně sociální pracovnice 

v Městské nemocnici v Litoměřicích. Ne všechny nemocnice mají tento velmi důleţitý 

post zřízený. Chci zde ukázat důleţitost této funkce a její přínos pro nemocniční 

zařízení. 

S teoretického hlediska se zaměřím na vzdělání sociálních pracovnic, a jak jsem 

jiţ zmínila názvem práce, samotné cíle práce sociální pracovnice a způsoby jejich 

plnění. Ať uţ se to týká spolupracujících organizací nebo zmíněním nejdůleţitějších 

zákonů, které sociální pracovnice denně vyuţívá při své práci. 

V praktické části ukáţu na vlastním šetření, které jsem provedla na oddělení 

LDN B v Městské nemocnici v Litoměřicích, jak můţe sociální pracovnice pomoci 

klientům tohoto oddělení. Pouţiji zde kazuistiky klientů a také grafy, ze kterých lze 

vyčíst různé statistické údaje týkající se právě klientů LDN B. Jde zde například o počet 

klientů, kteří se vrátili zpět do domácího ošetření nebo kteří na oddělení zemřeli aj. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Zjistit náplň práce sociální pracovnice v Městské nemocnici v Litoměřicích. 

1.2 Dílčí cíle práce 

Zpracovat historii sociální práce v nemocnici. 

Zpracovat teoretické kapitoly, týkající se vzdělání sociální pracovnice v nemocnici. 

Seznámení s odděleními, na kterých sociální pracovnice působí. 

Zkompletovat cíle práce sociální pracovnice a způsoby jejich plnění. 

Shromáţdění informací o organizacích spolupracujících se sociální pracovnicí   

v nemocnici. 

Vybrat nejdůleţitější zákony, které pomáhají sociální pracovnici. 

Zmapovat následnou péči o klienty LDN B. 

Seznámit se pomocí kazuistik a grafů se situací v LDN B. 

Shromáţdit přílohy k praktické části práce. 
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2 Teoretická část 
V teoretické části zařadím kapitoly týkajících se práce sociální pracovnice 

v Městské nemocnici v Litoměřicích. Budou zde vybrané oblasti, které nejlépe vystihují 

a objasňují postavu sociální pracovnice v nemocničním zařízení. Tzv. zdravotní – 

sociální pracovník. Od krátké historie tohoto povolání přes vlastní činnost sociální 

pracovnice aţ po nejdůleţitější zákony týkající se sociální práce v nemocnici.  

 

2.1 Historie sociální práce v nemocnici 

Historie sociální práce je velmi rozsáhlá. Vybrala jsem tedy nejdůleţitější 

mezníky tohoto odvětví. 

Uţ v období středověku byla pomoc potřebným poskytována církví. Nejprve 

byly k dispozici kláštery a kostely a to zejména v období hladomorů a epidemií. Tyto 

první nemocnice a útulky pro chudé byly určeny především pro chudé, sirotky, 

zmrzačené, staré, slepé, postiţené nemocemi nebo ţivelnou pohromou. 

 Podle latinského slova hospitale, se nemocničním zařízením říkalo špitály. 

Spravovali je nejčastěji jednotlivé řeholní řády. Nemocnice se nacházely v blízkosti 

středověkých poutních tras, z důvodu, ţe jejich původní funkcí bylo ubytování osob bez 

střechy nad hlavou a zboţných poutníkům. Spíše městské nemocnice se v pozdějším 

období zaměřily na péči o nemocné a chudé. [MATOUŠEK, 2001]. 

 Přednostní péči v nemocnici měly osoby s tzv. nadačním nárokem (tyto osoby 

dávali dříve církvi nebo nemocnici dary nebo jí odkázali majetek). Zbylá místa byla 

umoţněna pro péči o chudinu. 

 Nic nebylo zadarmo ani v době středověku a církev se na svých klientech snaţila 

zbohatnout. Vynucovala si od nemocných dary. Většina klientů jim je podstoupila pod 

příslibem Boţího milosrdenství. 

 V době nárůstu nemajetných občanů, některá města začala zaměstnávat a 

vyplácet veřejné lékaře, opatrovníky chudých. Tím nahradila chybějící církevní sociální 

péči. 

 V období renesance a doby osvícení byla první nemocnice zaloţena v roce 1484 

tzv. městský špitál. Zde panovala důsledná hygienická pravidla. Nemocnice 

poskytovaly nemajetným osobám pouze azyl, základní ošetření ale stravu a oblečení si 

museli vyţebrat sami. 
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 Zlomem tohoto období byly reformy Josefa II., který mnoho nemocnic zrušil 

z důvodu nedostatečné hygieny a místo nich zřídil nové zdravotně-sociální instituty. 

[MATOUŠEK, 2001]. 

 Uplatnění sociálních opatření mělo jiţ v tomto období bezprostřední vliv na 

ekonomickou situaci. [KREBS, 2005]. 

 

 Práce sociální pracovnice v nemocnici nemá samostatnou historii. Z historie 

sociální práce jako takové jsem se dozvěděla, ţe tato práce nebyla společností 

povaţována za obzvláště důleţitou. Samotné sociální pracovníky uměli docenit pouze 

lidé, kteří jejich pomoc potřebovali. 

Do 90. let 20. století měla kaţdá nemocnice vlastní sociální pracovnici. Z 

důvodu usnadnění práce elektronickým zařízením (počítače aj.), se některým 

nemocnicím zdálo místo sociální pracovnice zbytečné a tak tato místa hojně prořídla. 

Podle mého názoru, je osoba sociální pracovnice velmi důleţitou součástí 

nemocničního zařízení. Klienti se na sociální pracovnici mohou kdykoliv obrátit s vírou, 

ţe této osobě jejich osud není lhostejný.  
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2.2 Vzdělání nezbytné pro výkon práce sociální pracovnice v nemocnici 

Veřejnost ani úřady nechtěly přijmout odbornost sociální pracovnice za adekvátní 

k výkonu povolání. Často byla funkce sociální pracovnice zaměněna za práci 

ošetřovatelky nebo pěstounky. Platby za sociální práci byla odmítána z důvodu, ţe tato 

práce byla brána jiţ od středověku za dobrovolnou a hlavně dobročinnou. Z těchto 

důvodů sociální pracovnice zformulovaly tři podmínky, které podmiňovaly kvalitní 

výkon sociální práce: 

 Profilování sociální péče jako samostatného pracovního oboru, zařazeného do 

soustavy veřejného ţivota úměrně svému významu, jaký má pro národní kulturu, 

hospodářskou rovnováhu a pro zdravý vývoj demokratického státu. 

 Vybudování soustavy samostatného sociálního školství, spočívajícího na 

základě sociálních věd a odpovídajícího skutečným potřebám sociální práce. 

Toto školství mělo být součástí systému vysokých škol a zabezpečováno po 

odborné i hmotné stránce státem. 

 Hodnocení sociální práce jako odborného výkonu. Z toho důvodu ji měly 

vykonávat síly s předepsanou odbornou kvalifikací. Sociální pracovnice ve 

veřejném sektoru měly být zařazeny do kategorie, která odpovídá jejich vzdělání 

a která zároveň bude směrnicí pro úpravu existenčních podmínek práce 

v soukromém sektoru. [MATOUŠEK, 2000, s. 124] 

 

V letech 1918 – 1948 sociální pracovnice působily v těchto oblastech: 

 péče o rodiny a jednotlivce 

 chudinská péče (obce, okresy) 

 sociální a právní ochrana mládeţe 

 ústavní péče 

 rekreační péče 

 sociální první pomoc 

 sociální poradny, vystěhovalecké stanice, noclehárny, zaopatřovací ústavy, 

přechodné útulky, nádraţní mise 

 poradenství pro volbu povolání, poradenství osvětové, sociálně-zdravotní 

[MATOUŠEK, 2000, s. 128] 
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V Anglii bylo období 2. poloviny 19. století nazýváno hnutím osazování. Vikář 

S. Bernett se se svou ţenou a studenty usadil v jedné z nejchudších částí Londýna, kde 

se snaţili o boj proti chudobě metodou poradenství. Vzniklo tak 1. komunitní centrum 

(dle jeho vzoru pak další). S. Bernett se poprvé pokusil o cílenou supervizi. 

 Konec 19. století vznikla v průmyslových zemích západní Evropy sociální práce 

jako samostatná profesní specializace. Střetávaly se zde nejrůznější názory 

(darwinismus, sociální myšlenky). Takto vzniklý systém sociálního zabezpečení, nebyl 

zpočátku masovou institucí ale jen pomocí nejhorším případům. Sociální pracovníci 

v nemocnicích se orientovali na případovou práci a práci s rodinou. 

Počátek 20. století byly zaloţeny 1. specializované školy SP: Amsterodam, New 

York, Londýn (př. New Yorská filantropická škola: vznik v r. 1888 jako 6ti měsíční 

kurz, aţ 1910: dvouleté studium). 

Zpočátku tedy všude převládala metoda krátkodobého, skupinového nebo 

individuálního studia. 

Díky industrializaci se SP uplatňuje také v dalších oblastech (péče o pracující, 

bytová politika). [MATOUŠEK, 2000]. 

 

Osobnosti důležité v rozvoji vzdělávání sociálních pracovníků v ČR 

Po 1. světové válce převzala republika sociální legislativu Rakouska – Uherska, 

sociální ochrana se vztahovala především na válečné veterány, pozůstalé, invalidy a 

nezaměstnané. Díky vzniku Ministerstva sociální péče, docházelo k vzdělávání a 

profesionalizaci sociálních pracovníků (kurz, později systematická odborná příprava). 

Alice Masaryková iniciovala zaloţení Ţenské vyšší školy pro sociální péči. 

Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Praze (zanikla v 50. letech – 

z důvodu názoru, ţe nebude potřeba sociálních pracovníků) a na podnět A. I. Bláhy 

vznikla Skupina pro vědecké studium SP v Brně na Masarykově univerzitě. SP u nás 

čerpala především z prací sociologů, psychologů a pedagogů 30. let. 

Marie Krakešová vytvořila ucelenou koncepci případové sociální politiky. 

Studovala kazuistiky sociálních případů, vypracovala psychologickou teorii vzniku 

sociálního případu (uvádí např. neuspokojení základních lidských potřeb v dětství a 

dospívání), utlačený a neukázněný typ klientů. 

 Psychosociální přístup, sociální terapie opírající se o teorii, ţe sociální problém u 

řady klientů pramení z narušených vnitřních a vnějších vztahů a postojů klienta k jeho 

nejbliţšímu okolí, v terapii se uplatňuje psychogenetický rozhovor – objasňuje dětství, 
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dospívání a dospělost, sociální pracovník se snaţí doplnit klientovi nedostatečné 

zkušenosti přímým poučením nebo výchovnými příleţitostmi. [MATOUŠEK, 2001] 

 V období normalizace (70. léta 20. století) se sociální práce nerozvíjela jako 

samostatná věda, ale jako tématika nutná pro praxi. 

 Po roce 1989 se objevily nové sociální problémy (dříve kryté reţimem) – 

bezdomovectví, uprchlictví, prostituce, problém závislostí, rasová nesnášenlivost. 

Práce sociálních pracovníků byla znovu probuzena formou vzdělávání na 

středních, vyšších i vysokých školách. 

 V dnešní době k vykonávání práce sociální pracovnice ve zdravotnickém 

zařízení je zapotřebí vystudování bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech 

zaměřených např. na: sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 

a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. 

Předpoklad pro výkon povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním 

úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. 

  K tomuto studiu je posléze potřebný tříměsíční kurz v Brně. Tento kurz sociální 

pracovnice vykonává v Národním centru ošetřovatelských a nezdravotnických oborů.  

akreditace udělena na teoretickou část 

akreditace udělena na  6 let 

rozsah teoretické části 2×1 týden 

rozsah praktické části 40 hodin 

Pracoviště FN Brno, FN v Motole Praha 

cena teoretické části  

(bez DPH) 
5.462 Kč 

Ţádost o zařazení podává uchazeč akreditovanému zařízení prostřednictvím 

zdravotnického zařízení, nebo jiného zařízení, které je jeho zaměstnavatelem, nebo 

svým jménem pokud absolvuje akreditovaný kvalifikační kurz na vlastní náklady 

(formulář ţádosti PDF, DOC).  Akreditovaný kvalifikační kurz realizuje akreditované 

zařízení, kterému byla udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu 

akreditovaného kvalifikačního kurzu. Účelem absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného 

http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=0ad6e783-9c12-4e62-b20f-f1efb874e165&groupId=11063
http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=c6c95a10-58dc-4522-849a-616ff478795b&groupId=11063
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zdravotnického povolání, pokud je tak stanoveno. Po úspěšně vykonané závěrečné 

zkoušce vydá ministerstvo osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu práce 

jako zdravotní sociální pracovník. [www.nconzo.cz, 8]. 
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2.3 Oddělení nemocnice, kde působí sociální pracovnice 

Sociální pracovnice v Městské nemocnici v Litoměřicích pomáhá klientům 

všech oddělení nemocničního zařízení. Jejími primárními odděleními jsou lůţka 

dlouhodobě nemocných a novorozenecké oddělení. Vzhledem k tomu, ţe problémoví 

klienti z ostatních oddělení (interna, chirurgie, psychiatrie, ortopedie, neurologie aj.) 

jsou posíláni na doléčení právě na oddělení LDN. 

Povaţuji za velmi důleţité ve své práci přiblíţit jednotlivá oddělení. 

 

2.3.1 LDN (lůžka dlouhodobě nemocných)  

Lůţka pro dlouhodobě nemocné jsou nečastěji vyuţívána z důvodu velmi dlouhé čekací 

doby a přeplněnosti domovů důchodců či jiných sociálních zařízení. Některé rodiny se o 

své seniory pro nedostatek času nemohou, neumějí, nebo ani nechtějí starat. 

 Klienti obvykle zůstávají na tomto oddělení nejvýše 3 měsíce. Jejich 

zdravotnická péče je hrazena pojišťovnou. Klient platí pouze regulační poplatek za 

lůţko za den. Tento poplatek činí 60,-. Pobyt pacientů bývá v LDN prodluţován, často i 

za cenu neustálého překládání ze zařízení do zařízení. [MATOUŠEK, 2005]. 

V loňském roce jsme si mohli v denním tisku přečíst články o několika LDN. 

Redaktoři během jednoho, nebo tří dnů okamţitě odhalili a pochopili celou sloţitou 

problematiku těchto zařízení. Pracují zde podle nich lhostejní málo kvalifikovaní lékaři. 

Sestry jsou neschopné, arogantní, líné – zkrátka vylíčené hotové domy hrůzy. 

Toto mohou tvrdit pouze lidé neznalí problematiky týkající se LDN. Práce na 

oddělení LDN je velmi náročná a sestry se snaţí co nejvíce zpříjemnit klientům pobyt 

zde. Poskytují adekvátní péči, vzhledem k počtu a potřebám klientů. 

 Média mohou být důleţitým nástrojem ve snaze naplnit sociálně politické cíle. 

[TOMEŠ, 2001] 

V Městské nemocnici v Litoměřicích je 5 oddělení LDN čítající 156 lůţek Ve 

své práci se zaměřuji na oddělení LDN B. Toto oddělení se nachází ve 3. patře pavilonu 

G. 

Lékařka, staniční sestra a dále pracovní kolektiv zahrnuje 8 sester a 5 sanitářů 

(sanitárky). 
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Nepostradatelní jsou sanitáři, kteří imobilní (nechodící) pacienty vysazují několikrát 

denně na toaletní ţidle, pomáhají při koupání, vozí klientky na vyšetření. Na oddělení 

dochází také fyzioterapeuti a sociální pracovnice. [www.nemocnice-lt.cz, 6] 

Klienty LDN jsou ţeny i muţi. LDN B má pouze ţenskou klientelu ve věku 70-

100 let. Klientky přicházejí z domácího prostředí, domovů důchodců, ústavů sociální 

péče, nebo na doléčení z ostatních oddělení nemocnice. Jejich diagnózy jsou různé. 

 

Nemoci: - oběhového systému (angina pectoris - /zúţení srdečních cév/, aterosleroza –   

                 /zúţení mozkových cest/, záněty ţil) 

               - nervové (epilepsie, Parkinsonova nemoc.) 

 

Většina klientek jsou diabetičky. Časté je onemocnění karcinomem (rakovinné 

bujení) různých orgánů v různém stadiu. 

S vyšším věkem je velmi častá demence, částečná, nebo úplná inkontinence 

(neudrţení moči nebo stolice) a imobilita (neschopnost chůze). 

 

Harmonogram práce: 

Některé činnosti se dělají mnohokrát denně, jiné podle potřeby, nebo v určité 

dny. 

Snídaně       8hod 

Oběd         12hod 

Večeře       17.30hod 

 

Sanitáři vysadí imobilní klientky ke stolu. Sestry a sanitárky převléknou podle 

potřeby postele a připraví hygienické pleny pro inkontinentní klienty. Jídlo je nošeno na 

pokoje. Podávají se tekutiny. Po snídani následuje 2x týdně koupání. Některé klientky je 

nutné vykoupat i vícekrát. Není výjimkou, ţe přijde klientka zanedbaná z domova. Při 

úklidu oddělení se kaţdý den myjí a dezinfikují toaletní stolky, sklenice a lahve na pití. 

Jednou týdně se provádí celková dezinfekce postelí. 

Jedenkrát týdně se u klientek provádí kontrola krevního tlaku a váhy. U všech 

diabetiček se provádí pravidelná kontrola glykémie (hladina cukru v krvi). 

Neprovádí se zde pouze ošetřovatelská péče, ale běţný je odběr biologického 

materiálu, podávání nebulizace (inhalace léčebných prostředků), infůze (podávání 

léčebných roztoků do ţil), je-li třeba tak i transfůze (podávání krve do ţil). Denně se 
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provádí převazy koţních defektů, dekubitů (proleţeniny), bércových vředů. Zpracovává 

se vizita podle pokynů ošetřujícího lékaře. 

Příjem, překlad, nebo propuštění zabírá mnoho času z důvodu stále většího mnoţství 

tiskopisů.  

Většina klientek je hospitalizována i několik měsíců.  

 

2.3.2 Novorozenecké oddělení 

Gynekologicko-porodnické oddělení se nachází v pavilonu E. Je rozděleno na 2 

podlaţí. V prvním podlaţí je ambulantní část a porodní sál. Ve druhém podlaţí jsou 

oddělení porodnické, novorozenecké a gynekologické. V současné době oddělení čítá 

40 lůţek. 

Pracovní kolektiv gynekologicko – porodnického oddělení zahrnuje: primáře, 

zástupce primáře, vrchní sestru, 5 stálých lékařů, 4 externí lékaře, sekretářku. 

 Gynekologicko – porodnické oddělení je rozděleno na dvě části, jak je patrné 

z názvu tak se jedná o části gynekologie a porodnice. [www.nemocnice-lt.cz, 6] 

Novorozenecké oddělení poskytuje péči především matkám s novorozenci. 

Zdraví novorozenci jsou trvale umístěni s matkami aţ do jejich propuštění. 

Na tomto oddělení se občas nacházejí i nezletilé matky, kterým je třeba pomoci 

s vyřízením sociálních dávek a potřebných dokumentů pro samotnou matku i dítě. V 

některých případech je nutné umístit dítě do kojeneckého ústavu. 

 

Důleţité k zabezpečení lepší a odbornější práce v rezidenčním zařízení, je 

předávání zkušeností od ostatních zařízení. Centru pro kvalitu a standardy v sociálních 

sluţbách (při NVF o.p.s.) se na podzim roku 2008 podařilo v rámci projektu z ESF 

zrealizovat pro manaţery a ředitele praţských domovů pro seniory vzdělávací cestu za 

praxí do německých a rakouských poskytovatelů sociálních sluţeb. Cílem bylo 

seznámení s kaţdodenním provozem zařízení. 
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Kvalita a podmínky poskytování sluţeb se řídí zemským zákonem o pobytu v 

zařízeních sociální péče, zpřesňujícími zákony a prováděcími předpisy. Pojem 

„standardy kvality sluţeb“ je pro poskytovatele to, co pojmenovávají a přesně vymezují 

zákonné normy. [FIDLEROVÁ, ZAHRADNÍKOVÁ, 2008]. 

 

 

 



17 

 

2.4 Cíle práce sociální pracovnice a způsoby jejich plnění 

Na rozdíl od ostatních profesí v úloze sociální pracovnice v nemocnici hraje 

podstatnou roli vztah mezi pomáhajícím profesionálem a jeho klientem. O této 

skutečnosti nemusíme pochybovat. Problémem však je, ţe příslušné dovednosti se ve 

školách nenaučíme. 

Chceme-li porozumět klientovi, musíme se zajímat, jak daný problém vnímá a 

proţívá on. Sociální pracovnice by neměla nahrazovat klientův pocit svým hodnocením 

nebo klasifikací klienta podle nějakého daného systému či podobného případu. 

[KOPŘIVA, 2000]. 

 

Sociální pracovnice v Městské nemocnici v Litoměřicích poskytuje zejména tyto 

sluţby: 

 sociálně právní poradenství hospitalizovaným 

 hájení zájmů klienta při úředním jednání, případně jeho zastoupení v jednání 

 nabídka moţností při řešení sociálních situací 

 zajištění závazných sociálních sluţeb po ukončení hospitalizace 

 řešení sociální problematiky hospitalizovaných dětí 

 řešení problematiky neúplných a sociálně slabých rodin [BALAŠTÍK, 2003]. 

 

Mezi nejdůleţitější a především nejčastější řešení těchto sluţeb jsou: 

Výplata starobního důchodu 

Pokud klient ještě nepoţádal o výplatu starobního důchodu (a má jiţ nárok na 

jeho výplatu), pomůţe se ţádostí sociální pracovnice. Klientovi je vyplacen starobní 

důchod zpětně i za období, kdy jiţ měl na něj nárok, ale neměl o něj zaţádáno. 

Důchod dále můţe sociální pracovnice se souhlasem klienta nechat posílat do 

nemocnice, kde je z něj strhávána částka za lůţko (60,- /den) popřípadě dar nemocnici 

(3100,- /měsíc). 

 

Příspěvek na péči 

Stejně jako u starobního důchodu lze s pomocí sociální pracovnice poţádat i o 

výplatu příspěvku na péči. Tato peněţní dávka je však vyplácena pouze, je-li klient 

v domácím, ústavním ne však nemocničním zařízení. 
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Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle rozsahu péče, kterou člověk 

potřebuje. Stupeň, do kterého je klient zařazen, určuje sociální pracovník a posudkový 

lékař. 

 

 

Výše dávky měsíčně činí:  

I. stupeň 2 000,- Kč (pro nezletilé 3 000,-) 

II. stupeň 4 000,- Kč (pro nezletilé 5 000,-) 

III. stupeň 8 000,- Kč (pro nezletilé 9 000,-) 

VI. stupeň 12 000,- Kč [www.mpsv.cz, 10]. 

 

Vypravení sociálního pohřbu 

K vypravení sociálního pohřbu dochází tehdy, nemá-li klient nikoho, kdo by 

pohřeb vypravil. Tedy není-li ţádný příbuzný. 

V zákoně č. 256/2001 Sb. totiţ stojí, ţe nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od 

oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu ţádná fyzická nebo právnická osoba 

pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totoţnost mrtvého do jednoho týdne od zjištění úmrtí, 

je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímţ území k úmrtí došlo nebo byly lidské 

ostatky nalezeny. 

Sociální pracovnice se spojí s daným městským úřadem, kterému dál podstoupí 

tuto záleţitost. [www.pohrebnictvi.cz, 9]. 

 

Potvrzení o hmotné nouzi 

K vyţádání této skutečnosti přistupuju sociální pracovnice v případu, ţe klient 

není z důvodu velmi špatné finanční situace schopen platit nemocniční poplatky. Jde o 

osoby, které nedosahují uspokojení základních ţivotních potřeb z důvodu nedostatku 

peněz. Nejsou schopni pracovat či jinak se přičinit ke zlepšení vlastní ţivotní situace. 

 

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: 

 příspěvek na ţivobytí 

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamţitá pomoc 
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O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady. 

[www.mpsv.cz, 2].  

 

Bytová situace 

Ochodem z nemocničního zařízení můţe vyvstat problém s bytovou otázkou. 

Klienti mají dvě moţnosti: 1) návrat domů 

            2) umístění v sociálním zařízení 

Pokud zdravotní stav klienta dovoluje a jsou dobré podmínky, i k návratu zpět 

domů (dobré bytové podmínky, zabezpečení hygieny, stravování, péče o propuštěného 

klienta atd.), je klient poslán do domácí péče. Tato varianta je nejlepší pro samotného 

klienta. 

Pokud není, kdo by se o klienta postaral po odchodu z nemocnice, podává 

sociální pracovnice společně se souhlasem a potřebnými údaji klienta ţádost o umístění 

do některého sociálního zařízení (domov důchodců, ústav sociální péče, charitní dům). 

Důvodem k tomuto kroku můţe být špatný zdravotní stav klienta, rodina sice je, ale 

nemá moţnosti, aby se o klienta postarala, finanční situace aj.  

 

Problematičtí klienti - bezdomovci 

Bezdomovec = osoba, která nemá trvalé bydlení (,,střechu nad hlavou“). Klienti, 

kteří nemají stálé bydlení, většinou nemají ani doklady o totoţnosti, jsou velkým a dá se 

říci i neřešitelným problémem pro sociální pracovnici v nemocnici. 

Nejčastěji je jim zajištěn přístup k ošacení prostřednictvím charity, pomoc 

s vyřízením zhotovení dokladů či výplatě dávek, na které dosahují. Po odchodu 

z nemocnice se tyto klienty sociální pracovnice snaţí umístit do azylových domů, 

popřípadě dostávají kontakty na noclehárny. 

 

Zajištění pečovatelské služby nebo domácí péče 

U pečovatelské sluţby se jedná o sjednání pomocné síly v domácnosti, kdy 

klient odešel po propuštění z nemocnice zpět domů. Rodina se sice o něj nemůţe 

postarat, ale finanční situace mu umoţní najmout si pečovatelskou sluţbu. 

Jde o servis, který poskytuje pomoc s běţnými úkony v domácnosti. Např. 

nákup, vaření, běţný úklid, praní atd.  
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Pod pojmem domácí péče, nalezneme pracovníky, kteří mohou vykonávat 

zdravotnické úkony v domácím prostředí. Jedná se o provedení úkonů a ne celodenní 

péči. 

 Tato pomoc se týká převáţně klientů LDN.  

Umístění dětí v kojeneckém ústavu 

V případě narození dítěte, kdy se matka rozhodne nenechat si jej, nastupuje 

sociální pracovnice, která klientce vysvětlí postup při vzdání se dítěte a podstoupení ho 

k adopci. Po vyřízení nezbytného administrativy je v doprovodu sociální pracovnice 

z nemocnice a pověřené osoby ze soudu odvezeno dítě do kojeneckého ústavu. 

Od doby narození dítěte má matka 6 týdnů na rozmyšlení, zda se dítěte chce 

opravdu vzdát. Pokud ano, po 6 týdnech podepíše konečný formulář o moţnosti dání 

dítěte do pěstounské péče. Tímto podpisem ztrácí veškerá rodičovská práva a 

povinnosti. 

Tato pomoc se týká klientek na novorozeneckém oddělení. Konkrétně 

v nemocnici v Litoměřicích není tato sluţba vyţadována příliš často, dá se říci, ţe se 

jedná tak o 2-3 případy ročně. 

 Někdy se stane, ţe přijde zpráva z dětského oddělení o podezření z týrání či 

zanedbávání dítěte. I v těchto případech zasahuje sociální pracovnice. Kontaktuje 

pověřený úsek na Městském úřadu (OSPOD) a jeho sociální pracovnice prověří daný 

stav.  
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2.5 Organizace spolupracující se sociální pracovnicí v nemocnici 
Sociální pracovnice je v první řadě v kontaktu s rodinou. Pokud však klient 

rodinu nemá, obrací se na další instituce. Sociální pracovnice v Městské nemocnici v 

Litoměřicích spolupracuje s různými organizacemi. Jedná se o organizace státní, 

soukromé i neziskové. Záleţí na daném klientovi, jakou pomoc potřebuje a co vše je 

v moţnostech sociální pracovnice. Sociální pracovnice se vţdy snaţí v rámci moţností 

klientům vyhovět a zajistit co nejefektivnější způsob vyřešení daného problému. 

Spolupracující instituce: 

 Městský úřad (odbor péče o dítě, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) - 

Litoměřice, Lovosice 

 Krajský úřad – Krajský úřad v Ústí nad Labem 

 Soud (notář) - Městský soud v Litoměřicích 

 Policie ČR 

 Praktický lékař – podle evidence klienta 

 Dětský lékař – podle evidence klienta 

 Kojenecký ústav – Kojenecký ústav v Mostě 

 Charita (charitní dům) – Charitní dům Zdislava, Červený Újezd, Farní charita 

Litoměřice 

 Ústav sociální péče - Chotěšov 

 Klokánek (ústavní péče) – Klokánek Litoměřice 

 Domov důchodců – v Litoměřicích, Lovosicích, DD Milešov, Číţkovice, 

Libochovice 

 Centrum sociální péče: 

Asistenční služba – Občanské sdruţení Šance  

Domácí péče – CHOPS Chomutov (diecézní charita Litoměřice) 

Pečovatelská služba – Farní charita Lovosice 
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 Azylový dům – Azylový dům Marie Pomocné Litoměřice, Farní charita – 

Azylový dům 

 Pohřební služba  

                              Městský úřad 

2.                               Městský úřad v oblasti samostatné působnosti:  

 plní úkoly, které mu uloţila rada města nebo zastupitelstvo města  

 usměrňuje po odborné stránce neziskové organizace a zařízení, které si město 

zřídilo  

 pomáhá komisím při radě města a výborům při zastupitelstvu města v jejich 

činnosti  

Městský úřad v oblasti přenesené působnosti:  

 vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, s výjimkou 

věcí, které patří do působnosti komise, výboru nebo zvláštního orgánu  

Ve věcech přenesené působnosti města je Městský úřad podřízen Krajskému úřadu, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

Sociální pracovnice spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

[www.meulovo.cz, 7]. 

Nejčastěji se sociální pracovnice spojuje s Městskými úřady v Litoměřicích a 

Lovosicích. Dále jsou kontaktovány úřady přilehlých vesnic, které mají vlastní městský 

úřad. 

2.4.2 Krajský úřad 

,,Krajský úřad je úřadem vyššího samosprávného celku, jeho úlohou je tedy 

poskytovat široký servis voleným orgánům kraje. Potom je tady rozsáhlá oblast výkonu 

přenesené státní správy, která je realizována jako objednávka státu u kraje. Krajský úřad 

tedy více chápu jako výkonný orgán krajské samosprávy. Toto poslání je pro dané 

území hmatatelnější a v konečném důsledku i důleţitější. Jsem přesvědčen o tom, ţe 

regionální orgány jsou a čím dál více budou motorem rozvojových změn, které se v 
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samosprávném území budou odehrávat. To, ţe je krajský úřad současně "prodlouţenou 

rukou státu", je také pravda, protoţe má ve své kompetenci celý rozsah odvolací 

činnosti vůči prvoinstančním orgánům, tedy obcím a městům. Z celkového počtu našich 

zaměstnanců je více těch, kteří se zabývají výkonem přenesené státní správy, neţ jejich 

kolegů činných v samosprávné oblasti. Byť to takto poměrově vyjádřeno vypadá 

naopak, význam samosprávné části úřadu určitě narůstá. Obě činnosti je ale třeba 

vykonávat stejně profesionálně a kvalitně.“ Ing. Vladimír Kutý, 28.11.2002. 

[www.krzlinsky.cz, 5]. 

Nejbliţším krajským úřadem, se kterým spolupracuje Městská nemocnice 

v Litoměřicích, je Krajský úřad v Ústí nad Labem. 

2.4.3 Soud 

Soud je nezávislý státní orgán (státní úřad v širším smyslu). Vykonává ochranu 

při porušení a ohroţení práv fyzických a právnických osob a jiným zákony chráněným 

zájmům. 

V Litoměřicích má sídlo Městský soud Litoměřice. 

2.4.4 Policie ČR 

Policie neboli veřejná správa je určitá sloţka státu, která je určená k udrţování 

pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti. Chrání práva občanů, jejich majetek, 

bezpečnost. Dále stíhá pachatele trestné činnosti. Policie různých států spolupracují na 

dopadení nebezpečných kriminálních ţivlů, které mohou páchat trestnou činnost  na 

území více států. 

2.4.5 Praktický lékař 

Praktický lékař poskytuje zejména preventivní péči. Léčí akutní a chronická 

onemocnění. Praktický lékař má klientelu sloţenou všeobecně z klientů jakéhokoli věku 

a pohlaví. Odborné zaměření spočívá v péči o pacienty s více zdravotními potíţemi 

nebo komplikacemi. 

Sociální pracovnice kontaktuje praktického lékaře, který je uveden klientem (u 

kterého je klient veden v evidenci). 
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2.4.6 Dětský lékař 

Dětský lékař, jinak také pediatr. Tento odborník se zabývá péčí o zdraví kojenců, 

dětí a mladistvých. Věková hranice pacientů, kteří mohou být registrováni u dětského 

lékaře je u nás den předcházející 19. narozeninám. Po dovršení této hranice, musí být 

klient přehlášen k obvodnímu lékaři. 

Sociální pracovnice kontaktuje dětského lékaře, který je uveden klientem (u 

kterého je klient veden v evidenci). 

2.4.7 Kojenecký ústav 

Kojenecký ústav je zařízení zajišťující sociální prostředí ohroţeným dětem. Jsou 

zde umisťovány děti, které matky chtějí dát k adopci ale i děti odloţené v babyboxu. 

V Litoměřicích se babybox nenachází. Personál kojeneckého ústavu se stará o děti jak 

po zdravotní stránce (zdravotní sestry, psycholog, rehabilitační pracovník, lékař), tak 

samozřejmě skrze výchovné programy. Pracovníci kojeneckého ústavu realizují 

náhradní rodinnou péči (jak v ČR, tak i v cizině). Spolupracující kojenecký ústav se 

nachází v Mostě. 

Snaţí se zde dětem navodit běţný styl ţivota (získávání běţných návyků a 

dovedností, nákupy, kuchyň, pouţívání dopravních prostředků). 

2.4.8 Centrum sociální péče 

Centrum sociální péče je zařízení, které se zabývá různými druhy péče. 

Nejčastěji se jedná o asistenční sluţbu (terénní, ambulantní), azylový dům nebo péči o 

matky s dětmi. 

 Asistenční služba 

 Osobní asistence je komplex sluţeb, jejichţ cílem je pomoci člověku se 

zdravotním postiţením zvládnout pomocí osobního asistenta úkony, které by dělal sám, 

nemít postiţení. Zahrnuje například osobní péči, hygieny, toaletu, pomoc při oblékání, 

dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, zajištění chodu domácnosti, nákupy, 

kontakt se společenským prostředím, jednání a pochůzky, pomoc při zájmových 

aktivitách atd. [www.charita.cz, 3]. V Litoměřicích je známa asistenční sluţba, která je 

prováděna Občanským sdruţením Šance. 
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 Domácí péče 

Jde zde o péči zdravotní. Osoba pověřená objednanou sluţbou má právo, 

vykonávat zdravotní úkony, které klient potřebuje k ţivotu. Asistent dochází do 

domácnosti a zůstává s klientem pouze po dobu vykonání úkonu). Domácí péči 

vykonává v litoměřickém okrese organizace CHOPS Chomutov (detašované pracoviště 

diecézní charita Litoměřice). 

 Pečovatelská služba  

Jedná se o péči týkající se chodu domácnosti. Asistent dochází do domácnosti, 

kde pomáhá s nákupem, úklidem domácnosti, praním, ţehlením a jinými denními 

potřebami. Na daných úkonech se klient s pečovatelskou sluţbou předem domluví. 

V Litoměřicích a okolí působí Farní charita Lovosice. 

2.4.9 Azylový dům 

Azylový dům je zařízení, slouţící lidem bez přístřeší a lidem v nouzi. Je jim zde 

nabízena potřebná pomoc. Klientem azylového domu se můţete stát z různého důvodu 

ztráty nebo opuštění svého domova, bytu, ubytování nebo z důvodu neschopnosti 

vyřešit komplikované problémy s tím spojené.  

Azylový dům je komplex poskytující: individuální, nepřetrţitou, důstojnou a 

koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Toto zařízení pomáhá 

hledat další uplatnění pro lidi bez domova a pro lidi v nouzi. Je určeno pro muţe, ţeny a 

matky s dětmi (v rámci moţností osobám, které se na azylový dům obrátí s prosbou o 

pomoc). Přímo v Litoměřicích se nachází azylový dům Marie Pomocné Litoměřice, 

Farní charita – Azylový dům. 

Nejde zde o běţnou ubytovnu, ani o noclehárnu. [www.charita.cz, 3] 
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2.4.10 Charita 

            Charita je nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních sluţeb. Základem je 

pomoc bliţním v nouzi bez ohledu na rasovou příslušnost, národnosti nebo náboţenství. 

Pomáhá matkám s dětmi v tísnivé ţivotní situaci, dále lidem bez domova, zdravotně a 

mentálně postiţeným osobám, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, starým 

lidem, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. 

Charita provozuje: poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, 

hospice apod. a vede projekty na začlenění do společnosti a vyuţití volného času. 

Sociální pracovnice Městské nemocnice v Litoměřicích nejčastěji spolupracuje s 

Charitním domem Zdislava, Červeným Újezdem a Farní charitou v Litoměřicích. 

2.4.11 Ústav sociální péče 

Hlavním posláním tohoto zařízení je poskytnutí pobytové sociální sluţby 

osobám s kombinovaným postiţením a mentálním postiţení. Těmto osobám hrozí 

sociální vyloučení a to jak z důvodu částečné nebo úplné neschopnosti zabezpečit a 

uspokojit své ţivotní potřeby. Nejbliţším ústavem sociální péče je v Chotěšově. Tento 

ústav je častou spolupracující institucí. 

2.4.12 Klokánek (ústavní péče) 

Klokánek - rodinná alternativa ústavní péče. Klokánek je projekt Fondu 

ohroţených dětí, jehoţ cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou 

rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně 

není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do 

výchovy třetí osoby). [www.fod.cz, 1]. 

Klokánky mají pověření MPSV jde o zařízení pro děti vyţadující okamţitou 

pomoc. Děti jsou zde umísťovány na základě ţádosti rodičů, soudního rozhodnutí 

(předběţné opatření nebo rozsudek), ţádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na 

základě ţádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné 

krizové situaci.  Většina přijatých dětí trpí - zanedbáváním, domácím násilí, 

neschopností zajištění řádné péče, týráním, zneuţíváním aj.  

Přímo v Litoměřicích se nachází tato instituce. 
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2.4.13 Domov důchodců 

Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou senioři. Jedná se o pobytové zařízení pro 

osoby, které potřebují profesionální dohled, a není nikdo, kdo by se o ně postaral. 

V domově důchodců se snaţí poskytnout uţivatelům podporu a pomoc při 

finančních a administrativních úkonech, vyřizování úředních záleţitostí, sociálních 

dávek, zařizování kompenzačních pomůcek. Co se týká zdravotní péče, je zde zajištěna 

stejně, tak jako péče ošetřovatelská. 

Dále taky péče sociální a kulturní vyţití v podobě ergoterapie a jiných různých 

terapií, které v tomto zařízení jsou zastoupeny. 

Klienti z Městské nemocnice v Litoměřicích oddělení LDN B jsou 

nejčastěji umístěny v DD v Litoměřicích, Lovosicích, Milešově, Libochovicích a 

Číţkovicích. 

2.4.14 Pohřební služba 

Tato sluţba zajišťuje vše kolem věcí související se smrtí a posledním 

rozloučením s milovanou osobou. Pohřební sluţba nabízí: odvoz těla do krematoria, 

zpopelnění a následné uloţení popela do klienty vybrané urny aj. Tuto sluţbu si 

pozůstalí platí sami. 
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2.6 Důležité zákony v sociální práci 

Zákony kaţdodenně pomáhají při výkonu práce sociální pracovnice. Můţe pomocí 

nich poskytovat potřebnou pomoc klientům. Důleţité jsou hlavně při ţádání o určité 

sociální dávky, zařazení do sociálního zařízení, zařizování sociálního pohřbu aj. Mezi 

nejdůleţitější zákony jsem zařadila tyto: 

 

 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách 

 Zákon č. 110/2006 Sb. o ţivotním a existenčním minimu 

 Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

 Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

 Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 

 Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů   

Zákon č. 67/2006 Sb. změna zákona o pohřebnictví 

 

2.6.1 Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Zákon obsahuje výpis poskytovatelů sociálních sluţeb a jejich dostupnost, sociální 

sluţby - způsoby pomoci a zajištění kvality sociálních sluţeb. 

 Sociální poradenství 

 Sociálně zdravotní sluţby 

 Sociální rehabilitace 

 Osobní asistence 

 Pečovatelská sluţba 

 Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická sluţba 

 Sluţby rané péče 

 Podporované bydlení 

 Odlehčovací sluţby 

 Centra denních sluţeb 

 Stacionáře denní a týdenní 

 Domovy pro osoby se zdravotním postiţením 

 Domovy pro seniory 

 Azylové domy 

 Domy na půl cesty 

 Chráněné bydlení 
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 Kontaktní centra 

 Telefonická krizová intervence 

 Krizová pomoc 

 Nízkoprahová denní centra 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 

 Noclehárny 

 Sluţby následné péče a doléčovací 

 Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

 Terapeutické komunity 

 Terénní programy 

 Sociální sluţby - poskytovatelé a dostupnost 

 

Zde jsou nejvíce vyuţívány sekce: osobní asistence, pečovatelská sluţba, sluţby 

rané péče, podporované bydlení, odlehčovací sluţby, domovy pro osoby se zdravotním 

postiţením, domovy pro seniory, azylové domy, chráněné bydlení, noclehárny, sluţby 

následné péče a doléčovací. 

Sociální sluţby mohou být státní a obecné nebo nestátní. Mohou být děleny i podle 

jiných kritérií a to např.: 

 sociální sluţby preventivní, rehabilitační, terapeutické, pečovatelské nebo 

intervenční 

 sluţby poskytované v centru, v domově nebo v bytě 

 sluţbu poskytnutí informace, zastoupením nebo úkonem (protetické pomůcky, 

dovoz jídla, úklid, návštěva úřadů…) 

 péče po určitou dobu nebo trvalou péči v rezidenčním zařízení 

 

2.6.2 Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu 

Tento zákon je vyuţíván u osob bez domova a tzv. sociálním případům. Sociální 

pracovnice se snaţí těmto osobám zajistit pomocí této dávky přísun finančních 

prostředků. 

Částka ţivotního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 2 

880 Kč. 

Částka ţivotního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v 

pořadí, činí měsíčně 
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a) 2 600 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 

b) 2 250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 

c) 1 960 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 

d) 1 600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. 

 

Ţivotní minimum osob, které se pro účely tohoto zákona posuzují společně, se 

stanoví jako úhrn částek ţivotního minima všech těchto osob. 

Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní 

sociální podpoře. 

 

2.6.3 Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

Zákon o hmotné nouzi je často vyuţíván při pomoci osobám bez domova a 

sociálně slabým rodinám. 

 

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou: 

 příspěvek na ţivobytí 

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamţitá pomoc 

 

Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou: 

 pověřené obecní úřady 

 obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

 krajské úřady 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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 újezdní úřady 

 

Výše dávky hmotné nouze: 

Není stanovena daná částka. Výše dávky je odvozena od konkrétní situace.  

 

2.6.4 Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

V tomto zákonu je nejvíce vyuţívána sekce, kde jsou podrobně popsány sociální 

dávky. Komu se vyplácí, za jakých podmínek a v jaké výši. 

 

Státní sociální podpora je realizována prostřednictvím těchto dávek: 

 přídavky na děti 

 rodičovský příspěvek 

 sociální příplatek 

 příspěvek na bydlení 

 porodné 

 pohřebné 

 dávky pěstounské péče 

 příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 odměna pěstouna 

 příspěvek pří převzetí dítěte 

 příspěvek na zakoupení motorového vozidla [POTŮČEK, 1995]. 

 

Tento zákon je vyuţíván v případech pomoci rodinám z novorozeneckého či dětského 

oddělení. Nejvíce frekventovaný ve vyuţití jsou dávky: přídavek na dítě a porodné. 

 

2.6.5 Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění 

Problém důchodů je sociální pracovnicí velmi často řešen. Na oddělení LDN se 

setkáváme téměř se všemi druhy důchodů. 
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Druhy důchodů: 

 starobní 

 plný invalidní 

 částečný invalidní 

 vdovský a vdovecký 

 sirotčí 

 

 

 

Výše důchodu:  

Výše důchodu se u klientů liší. Výpočet se skládá ze základní výměry a z 

procentní výměry. Základní výměra se stanoví pevnou částkou a procentní výměra se 

stanoví procentní sazbou z výpočtového základu. 

Takto je to u starobního, plného invalidního, částečného invalidního důchodu. 

Pouze z procentní výměry důchodu zemřelého jde-li o sirotčí, vdovský a vdovecký 

důchod. [www.portal.gov.cz, 11]. 

 

Podmínky vzniku nároku pobírání starobního důchodu: 

 potřebná doba pojištění  

Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku + 

potřebná doba pojištění 

před rokem 2010                                                              25 let 

2010                                                                                 26 let 

2011                                                                                 27 let 

2012                                                                                 28 let 

2013                                                                                 29 let 

2014                                                                                 30 let 

2015                                                                                 31 let 

2016                                                                                 32 let 

2017                                                                                 33 let 

2018                                                                                 34 let 

po roce 2018                                                                    35 let 

 

Pojištěnci, který ke dni dosaţení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, 

nemůţe být starobní důchod k tomuto dni přiznán. Důchod můţe být přiznán od 

pozdějšího data po získání potřebné doby pojištění. 
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 dosaţení věkové hranice – M -60let 

     - Ţ – 57let ……1 dítě – 56let 

                       ……2 děti – 55let 

                       ……3 – 4 děti – 54let 

                        ….. 5 a více dětí – 53let 

(toto se týká: muţi narození před 31.12.1952, a ţeny narozeny před 31.12.1955) 

U muţů se připočítávají 2 měsíce a u ţen 4 měsíce. 

 

Př. : muţ narozený 15.1.1949……….do důchodu 15.1.2009 ----od 1.1.1996 uplynulo 

14let 

       14 * 2 = 28měsíců……2roky a 4měsíce 

Muţ do důchodu půjde 15.5.2011. 

 

Př. : ţena narozená 15.4.1952 + 2 děti…do důchodu v 55letech…od 1.1.1996 uplynulo 

12let 

        12 * 4 = 48měsíců……4roky 

Ţena do důchodu půjde 15.4.2011. 

 

Podmínky vzniku nároku pobírání invalidních důchodů: 

Jestliţe pracovní schopnost pojištěnce poklesla: 

a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně 

b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně 

c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně 

 

Nárok na invalidní důchod ze zákona zaniká, pokud pojištěnec dosáhne věku 65 let. 

Vyplácený invalidní důchod se změní na starobní důchod a ten nadále náleţí ve výši 

původně vypláceného důchodu invalidního. 

 

Podmínky vzniku nároku pobírání vdovského a vdoveckého důchodu: 

Zemřelý musel mít nárok pobírat starobní nebo invalidní důchod. V den smrti 

musel splnit dobu pojištění pro tyto důchody nebo zemřít následkem pracovního úrazu. 

Vyplácí se 1 rok od smrti. 
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Zůstává pouze: 

 pečujeme-li o nezaopatřené dítě (do 26 let) 

 pečujeme-li o dítě závislé na jiné osobě ve stupni II, III, IV 

 je-li invalidní 

 dosáhli věku ţena 55let, muţ 58let 

 pečuje-li o rodiče ve stejné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni 

II, III, IV 

 

Obsah: základní výměra 2170,- 

            procentní výměra 50% procentní výměry důchodu, na který měla zemřelá osoba 

nárok v době smrti. 

Pro nárok na vdovský/vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od úmrtí jiţ nebude 

rozhodující dosaţení věkové hranice 55 let u ţen a 58 let u muţů, ale dochází ke 

sjednocení věkové hranice. Pro zachování nároku na vdovský/vdovecký důchod je 

důleţité u muţe i ţeny dosaţení věku o 4 roky niţšího neţ činí důchodový věk, popř. 

jejich vlastní důchodový věk, je-li příznivější. 

 

2.6.6 Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů 

        Zákon č. 67/2006 Sb. změna zákona o pohřebnictví 

 

Z tohoto zákona jsou nejdůleţitější podmínky pro zacházení s lidskými 

pozůstatky a s lidskými ostatky. Sociální pracovnice můţe vyuţít tento zákon při úmrtí 

klienta, který rodinu má i u klienta, který je bez ní. 

U klientů bez domova či příbuzných, kteří by vystrojili pohřeb, je nejdůleţitější 

tento odstavec: 

Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního 

předpisu ţádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totoţnost 

mrtvého do1 týdne od zjištění úmrtí a ţádné zdravotnické zařízení v souladu s 

podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem neprojevilo zájem o vyuţití 

lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, je 

povinna zajistit pohřbení obec, na jejímţ území k úmrtí došlo nebo byly lidské 

pozůstatky nalezeny, případně vyloţeny z dopravního prostředku. Lidské pozůstatky 
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osob, u nichţ nebyla zjištěna totoţnost, mohou být pohřbeny pouze uloţením do hrobu 

nebo hrobky. [www.portal.gov.cz, 11]. 
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3 Praktická část 
V praktické části chci svým vlastním šetřením zmapovat následnou péčí o 

osoby, které odcházejí z lůţek dlouhodobě nemocných B (dále jiţ jen LDN B), Městské 

nemocnice v Litoměřicích, pomocí kazuistik a sestavením grafů ze získaných dat. 

3.1 Vymezení problému 

Před zahájením vlastního šetření, jsem si poloţila 2 otázky a stanovila hypotézy. 

Jaké jsou druhy zařízení, kam mohou být klienti po propuštění z LDN B umístěni? 

Je zařízení LDN B ,,konečnou stanicí“ pro její klienty? 

 

3.2 Hypotézy 

Ze zařízení LDN B se většina klientů jiţ zpět do rodiny nevrací.  

Nejvíce klientů zde zemře, nebo jsou umístěni do dalších zařízení (viz. domovy 

důchodců, domy s pečovatelskou sluţbou, ústavy sociální péče, charitní zařízení). 

Klienti LDN B jsou hospitalizováni na tomto oddělení nejčastěji 15 – 31 dní. 

 

3.3 Metody použité při šetření 

a) rozhovor 

b) studium dokumentace klientů 

c) sociální šetření 

d) pozorování 

 

3.4 Postup šetření 

1. Rozhovor s klienty LDN B a příslušníky jejich rodin. 

2. Pozorování vybraných klientů při denní činnosti. 

3. Vlastní zpracování šetření. 

 



37 

 

4 Zpracování šetření 

4.1 Sestavení grafů s pomocí sebraných materiálů 

Pomocí dokumentace klientů jsem sestavila grafy se zjištěním stavu počtu 

klientů LDN B od 1.1.2009 – 30.9.2009. Dále jsem v tomto období zjišťovala, kam 

klienti nejčastěji odcházeli. Zda jsou časté návraty na oddělení LDN B nebo jestli se 

propuštění a zpětný návrat na LDN B opakuje ve větší míře. 

 

4.1.1 Celková statistika počtu klientů v LDN B (1.1.2009 – 30.9.2009) 

Graf č. 1 

Status počet     

propuštění 44     

Úmrtí 25     

celkem 69     

      

 

 Počet osob v LDN B od 1.1.2009 - 25.9.2009 

propuštění

úmrtí

 

 

Z grafu č. 1 můţeme vyčíst poměr mezi propuštěnými klienty a klienty, kteří na 

oddělení LDN B zemřeli. 
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4.1.2 Počet klientů podle zařízení, do kterých byli umístěn (1.1.2009 – 30.9.2009). 

Graf č. 2 

zařízení počet    

Domov důchodců 11    

Dům s pečovatelskou 

službou 5    

Ústav sociální péče 1    

Charita 0    

Rodina 27    

celkem 44    

     

Z grafu č. 2 lze vyčíst, ţe největší počet klientů se z LDN B po propuštění 

z oddělení vrátilo zpět do domácí péče. Jedná se více jak o 50% propuštěných. ¼ 

klientů byla propuštěna při kladném přijetí ţádosti domova důchodců. Jen nepatrný 

počet klientů LDN B bylo propuštěno do domu s pečovatelskou sluţbou (DPS) a ústavu 

sociální péče (ÚSP). 

4.1.3 Počet opětovných návratů klientů LDN B po jejich propuštění (1.1.2009 – 

30.9.2009) 

Graf č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Na oddělení LDN B litoměřické nemocnice se setkáváme i s návraty klientů, 

kteří byli z oddělení LDN B propuštěni. Více neţ 50% návratů se opakuje 1x. 

Opakované hospitalizace (2x a více) nejsou příliš častým jevem. 

Počet návratů 

počet 

osob   

1x 8   

2x  4   

Více 2   

celkem 14   
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4.1.4 Počet opakovaných odchodů a návratů klientů LDN B (1.1.2009 – 30.9.2009). 

Graf č. 4 

zařízení 

počet  

návratů   

Domov (rodinná péče) 16   

Domov důchodců 3   

Dům s pečovatelskou službou 3   

Celkem 22   

       Zde je moţno vidět zařízení, odkud se klienti opakovaně vraceli do zařízení LDN 

B. 

(př.: paní H. hospitalizována na LDN B --- propuštěna do domácí péče --- opět 

hospitalizována na LDN B --- propuštěna do domácí péče --- hospitalizace na LDN B --

- přestup do domova důchodců). 

4.1.5 DD, které jsou nejčastěji využívány pro následný pobyt klientů z LDN B 

(1.1.2009 – 30.9.2009). 

Graf č. 5 

 zařízení počet  

 DD Milešov 3  

 DD Čížkovice 4  

 DD Libochovice 4  

 celkem 11  

 

 

Graf č. 5 nám ukazuje, ţe ţádný z domovů důchodců není nikterak 

upřednostňován v umisťování klientů. Domovy důchodců jsou rovnoměrně vyuţívány 

ve spolupráci s nemocnicí. Zde záleţí na aktuálním stavu domova důchodců a jeho 

volných místech.  
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4.1.6 Délka hospitalizace klientů LDN B (1.1.2009 – 30.9.2009). 

Graf č. 6 

Počet dní (měsíců) počet klientů     

1 - 14 dní 27     

15 - 31 dní 22     

1 - 2 měsíce 18     

2 - 4 měsíce 8     

5 - 6 měsíců 8     

7 - 9 měsíců 6     

déle než 9 měsíců 2     

Celkem 91 

25 

zemřelo 

44 

propuštěno 22 opětovný návrat 

      8 osob - 1x 

     4 osoby - 2x 

     2 osoby - 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafu č. 6 byla pouţita délka hospitalizace klientů LDN B, kteří zde byli 

umístěni v období od 1.1.2009 – 30.9.2009. Celkový počet 91 klientů je dán tím, ţe 

někteří klienti byli propuštěni a přijeti opakovaně. Můţeme si všimnout, ţe největší 

poloţku z grafu tvoří nejkratší pobytová doba, coţ je 1 – 14 dní a v těsném závěsu je 

doba 15 – 31 dní. Jen v málo případech, a to konkrétně ve 2, se zde vyskytují klienti 

déle neţ 9 měsíců. Podle mého názoru je tento výrazný rozdíl dám tím, ţe klienti nejsou 

schopni se adaptovat v zařízení a radši by strávili své stáří v domácím prostředí 
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(samozřejmě v případě, jsou-li schopni se o sebe sami postarat, nebo mají někoho, kdo 

by o ně pečoval).  

Z grafů jsem se dozvěděla, ţe klienti z oddělení LDN B v Litoměřické 

nemocnici mají tyto moţnosti při odchodu z oddělení: domovy důchodců, dům 

s pečovatelskou sluţbou, ústavy sociální péče, charitní zařízení a návrat do rodiny. 

Většina klientů odchází zpět do rodinné péče (bohuţel jsem jiţ dále nemohla dohledat, 

zda se o tyto klienty skutečně stará rodina nebo je pro ně najímána asistenční sluţba). 

Z čísel odchodů klientů do domácí péče, jsem byla celkem překvapena. Tato čísla 

převyšovala počty odchodů do zařízení sociální péče. Hypotéza týkající se pobytové 

doby na oddělení LDN B se nepotvrdila. Více neţ 15 – 31 dní, zde klienti pobývají 1 – 

14 dní. Celkově jsem byla překvapena čísly, která jsem díky vlastnímu šetření a 

následným vypracováním grafů zjistila.  
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5 Kazuistiky klientů LDN B 

5.1 Rozhovory s klienty, rodinou a personálem nemocnice 

v Litoměřicích. 

Kazuistika č. 1 

Základní informace pro další sociální šetření 

 

Oddělení:  LDN –B v Litoměřické nemocnici 

Jméno:   V. Č. (ţena) 

Narozena:  *1920 

Bytem:   Litoměřice 

 

R.A. Neuvádí ţádné sourozence. Je vdaná, manţel K.Č. , syn K.Č.. Rodiče váţněji  

            nestonali. 

O.A. Vţdycky byla zdravá, na ţádné nemoci si nepamatuje. Dnes je zdravotní stav   

            problémový – stále není stabilizovaný. Trpí stavy zmatenosti. 

 

Psychický a zdravotní stav: 

  Do nemocnice byla převezena z důvodu neschopnosti se sama o sebe postarat – 

ani manţel nemohl nezbytnou péči zajistit. Klientka je leţící, inkontinentní, dementní, 

neschopná domácího pobytu. Obtíţná rehabilitace. Exem na bércích, suchá kůţe. 

Arthroza nosných kloubů, opruzeniny v oblasti třísel. 

 

Příjem.  7. 1. 2008 

  13. 5. – 21. 5. 2008 pobyt na interně 

  21. 5. 2008  opakovaný příjem z interny (po pádu) 

 

Bytová situace: 

Klientka uvedla, ţe ţije s manţelem, který je rovněţ závislý na péči druhých 

v bytě 2 + 1. Výtah v domě je. Stav bytu – udrţovaný, čistý (důvodem jsou návštěvy 

pečovatelské sluţby, kterou měl zajištěn manţel po odvezení paní Č. do nemocnice). 
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Sociální kontakty: 

Jmenovaná uvádí manţela K.Č., který s ní bydlel ve společné domácnosti. Syn 

K.Č. bytem v Praze 6, nemá podmínky pro poskytování péče, která je velmi náročná 

fyzicky i časově. Proto se domluvil se sociální pracovnicí MÚ v Litoměřicích, ţe bude 

podána ţádost do DD v Litoměřicích, který byl dokončen v září roku 2009. 

 

Finanční situace: 

Paní Č. pobírá starobní důchod + příspěvek na péči ve výši 11 000,- 

 

Vlastní sociální šetření 

 

Rozhovor s pacientkou: 

S jmenovanou jsem se poprvé setkala 4. května 2009 v LDN –B, v Litoměřické 

nemocnici, kam byla přivezena z domácího prostředí, z důvodu neschopnosti péče sama 

o sebe. Paní Č. vypadá spokojeně, je to moţná dáno lehkou demencí, kterou vykazuje. 

Nevynucuje si propuštění domů. Na pokoji je společně se svým manţelem panem Č.. 

Občas mluví z cesty a svým chování rozčiluje a obtěţuje svého manţela. Syn za ní 

dochází aţ 3x do týdne (je jiţ také v důchodovém věku). V mé přítomnosti často 

manţela škádlila – odebíráním jídla, pití, slovní naráţky aj. Při rozhovoru o podání 

ţádosti do DD paní Č. souhlasila – sepsána ţádost a dána jí k podpisu. 

 

Rozhovor se synem: 

Spolupráce s panem Č. byla bezproblémová. Pan Č. je velmi milý, a ochotný ve 

všem vyhovět. 3x do týdne matku navštěvuje, zajišťuje jí jídlo, pití, oblečení a 

hygienické věci. Po domluvě jsme důchod nechaly napsat do nemocnice, aby pan Č. 

nemusel zařizovat veškeré výdaje matky. Společně jsme s matkou podali ţádost do DD 

v Litoměřicích. 

 

Rozhovor se staniční sestrou: 

Staniční sestra mi sdělila, ţe Paní Č. je spíše aktivní, často mívá spory 

s manţelem, ale nejsou váţného charakteru. Po zdravotní stránce by byla téměř schopna 

k propuštění do DD, ale stav není ještě zcela stabilizován. DD kam má podánu ţádost se 

otevřel v září tohoto roku (2009). 
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Závěr: 

Paní Č. je vzhledem ke své demenci smířena s pobytem v DD, moţnost návratu do 

domácí péče si ani nepřipouští. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ještě nadále 

zůstane na oddělení LDN – B v Litoměřické nemocnici. Podpora z řad rodiny je velká, 

jak od syna, tak i od manţela, který ji dělá společnost na pokoji (obývá vedlejší lůţko – 

taktéţ hospitalizován). Pokud se její stav, zejména psychický rapidně nezhorší, bude 

moci v září nastoupit do DD v Litoměřicích. 
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Kazuistika č. 2 

Základní informace pro další sociální šetření 

 

Oddělení:  LDN – B v Litoměřické nemocnici 

Jméno:   K. Č. (muţ) 

Narozen:  *1917 

Bytem:   Litoměřice 

 

R. A. Neuvádí ţádné sourozence. Je ţenatý, manţelka V. Č. (viz kazuistika č. 1), syn   

            K. Č.. Rodiče váţněji nestonali. 

 

O. A. Neuvádí ţádná váţnější zranění nebo nemoci. Dnes je zdravotní stav   

            problémový – ISCH aj. Zdravotní stav se spíše zhoršuje. 

 

Psychický a zdravotní stav: 

Do nemocnice byl převezen na ţádost syna. Byl hospitalizován nejprve na 

interně z důvodu kontuze hrudníku – hematom, Rtg negativní bez traumatických změn. 

Klient je leţící, s dopomocí je schopen chůze v chodítku, sám se nají u stolku. Je 

orientovaný. Opakovaně léčen na ISCH, občas nutná inhalace kyslíku, ţilní insuficience 

(ţilní nedostatečnost), karcinom prostaty a následná orchiectomie (odebrání varlete), 

neschopný domácího pobytu. 

 

Příjem.  8. 1. 2009  interna 

  25. 3. 2009  přeloţení na LDN – B 

 

Bytová situace: 

Klient uvádí, ţe ţije s manţelkou, která je rovněţ závislá na péči druhých v bytě 

2 + 1. Výtah v domě je. Stav bytu – udrţovaný, čistý (důvodem jsou návštěvy 

pečovatelské sluţby, kterou měl zajištěn, po odvezení paní Č. do nemocnice). 

 

Sociální kontakty: 

Jmenovaný má manţelku V. Č. , která s ním bydlela ve společné domácnosti. 

Syn K. Č. , bytem v Praze 6, nemá podmínky pro poskytování péče, která je velmi 
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náročná fyzicky i časově. Proto se domluvil se sociální pracovnicí MÚ v Litoměřicích, 

ţe bude podána ţádost do DD v Litoměřicích, který by měl být dokončen v září roku 

2009. 

 

Finanční situace: 

Pan Č. pobírá starobní důchod + bylo poţádáno o příspěvek na péči 

 

Vlastní sociální šetření 

 

Rozhovor s pacientem: 

Se jmenovaným jsem se poprvé setkala 4. května 2009 v LDN – B, 

v Litoměřické nemocnici, kam byl přeloţen z interny téhoţ zařízení. Na interně byl 

hospitalizován na přání syna pana Č. z domácího prostředí, z důvodu neschopnosti péče 

sám o sebe. Pan Č. vypadá ,, nezdravě“ ale oproti stavu, který vykazoval na interně, je 

nyní mnohem v lepší psychické pohodě. Na pokoji je společně se svou manţelkou paní 

Č.. Občasné excesy své manţelky, která mluví z cesty a svým chování jej rozčiluje a 

obtěţuje, bere spíše jako zpestření denního reţimu. Syn za ním dochází aţ 3x do týdne 

(je jiţ také v důchodovém věku). V mé přítomnosti na časté manţelčino škádlení – 

odebíráním jídla, pití, slovní naráţky aj. spíše nereagoval. Pouze občas paní Č. okřikl. 

Při rozhovoru o podání ţádosti do DD pan Č. souhlasil – sepsána ţádost a dána mu 

k podpisu. 

 

Rozhovor se synem: 

Pan Č. je velmi milý, a ochotný ve všem vyhovět. 3x do týdne otce navštěvuje, 

zajišťuje mu jídlo, pití, oblečení a hygienické věci. Po domluvě jsme důchod nechali 

napsat do nemocnice, aby pan Č. nemusel zařizovat veškeré výdaje otce. Společně jsme 

s otcem podali ţádost do DD v Litoměřicích (stejně jako u jeho ţeny paní Č.). 

 

Rozhovor se staniční sestrou: 

Staniční sestra udává, ţe Pan Č. je spíše pasivní, vzhledem k váţnějšímu 

zdravotnímu stavu. Časté spory s manţelkou, vyvolané z její strany ho nechávají po 

většinu času klidným. Po zdravotní stránce není zatím schopen k propuštění do DD. 

K přezkoumání zdravotního stavu došlo těsně před otevřením DD v Litoměřicích, kam 

měl podánu ţádost společně s manţelkou (otevřen v září tohoto roku 2009). 
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Závěr: 

Pan Č. je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v tuto dobu spíše nevhodným 

adeptem pro umístění do DD. Moţnost návratu do domácí péče si stejně jako jeho 

manţelka ani nepřipouští. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ještě nadále zůstane 

na oddělení LDN – B, v Litoměřické nemocnici. Podpora z řad rodiny je velká, jak od 

syna, tak i od manţelky, která mu dělá společnost na pokoji (obývá vedlejší lůţko – 

taktéţ hospitalizována). Pokud se jeho stav, zlepší před plánovaným otevřením DD 

v Litoměřicích, bude moci v září nastoupit. Podle mého názoru však tuto moţnost 

nevidím moc reálně. 
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Kazuistika č. 3 

Základní informace pro další sociální šetření 

 

Oddělení:  LDN – B v Litoměřické nemocnici 

Jméno:   J. K. (ţena) 

Narozen:  *1920 

Bytem:   Litoměřice 

 

R. A. Paní K. uvádí, sestru J. (vdova, * 1926, bytem v RD – Třebenice) a bratra J.   

           (bytem v Brozanech, *1928). Bezdětná, vdova. O rodičích se nezmínila, takţe   

           nevím, zda váţněji nestonali. 

 

O. A. Neuvádí ţádná váţnější zranění nebo nemoci. Dnes je zdravotní stav dobrý.   

           Mírné zapomínání ale vzhledem k věku v normě. 

 

Psychický a zdravotní stav: 

Klientka je chodící, schopná sebeobsluhy, ISCH, není inkontinentní, je 

orientovaná a na otázky odpovídá adekvátně, vybavování paměti odpovídá věku. Paní 

K. je v domácím prostředí nesamostatná – nepřipraví si stravu, neuţívá léky. Trpí 

závratěmi (několikrát doma upadla). Poslední dobou hospitalizována v krátkém 

časovém úseku 2x na LDN. 

 

Příjem.  23. 12. 2008   

  6. 1. 2009   propuštěna – (pád, přivezena RZP) 

  9. 1. 2009  opětovné přijetí na LDN – B 

  17. 4. 2009  nástup do Charitního domu Zdislava v 

Litoměřicích 

 

Bytová situace: 

Čtyřposchoďový dům bez výtahu. Byt (1 + 1) v osobním vlastnictví vnuka její 

sestry. Nájem hradí sestra ona pouze plyn. Chce být v bytě a vyţaduje péči po sestře, 

která se však o ni ze zdravotních důvodů nemůţe jiţ starat – chce ji umístit někam, kde 

sestra bude mít nějakou péči.  
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Sociální kontakty: 

Klientka uvádí ve svých sociálních kontaktech sestru J. (83letá vdova, bytem RD 

v Třebenicích) a neteř J. (bytem Reţný Újezd, Lovosice), která spolupracuje při 

vyřizování úředních záleţitostí (příspěvek na péči, ţádosti do DD). Dále ještě bratr J. 

(*1928, Brozany), který se však příliš nezapojuje. Po domluvě s rodinou a s klientkou 

podána ţádost do Charitního domu Zdislava a do DD v Litoměřicích (klientka si přála 

zůstat v Litoměřicích). 

 

Finanční situace: 

Paní K. pobírá starobní důchod ve výši 8987,- + bylo poţádáno o příspěvek na 

péči 

 

Vlastní sociální šetření 

 

Rozhovor s pacientem: 

Se jmenovanou, jsem se poprvé setkala při návštěvách mé matky (pracuje jako 

zdravotní sestra na LDN – B). Tato paní mě zaujala jiţ z vyprávění mé matky. Poté, co 

jsem s paní J. K. provedla pohovor, mi bylo klientkou řečeno: Poté co spadla a narazila 

si paţi, si nutila propuštění domů velmi důrazně. Jelikoţ chodí a je schopná 

sebeobsluhy, ţije sama a je zvyklá na svůj způsob ţivota, nechce pečovatelku, nikoho si 

prý do bytu nepustí.  Je orientovaná ale zapomíná. Přímo předemnou si sbalila tašku a 

chtěla odejít – problém byl uklidnit ji a zajistit propouštěcí zprávu a sanitku (odjezd do 

místa trvalého bydliště v doprovodu sestry). Odmítá DD a prý se nemáme o ni starat. 

 

Rozhovor se sestřinou vnučkou: 

Paní J. je velmi vstřícná, obzvláště co se týká úředních záleţitostí. Zajistila jak 

ţádost o příspěvek na péči tak ţádost o umístění paní K. do Charitního domu Zdislava 

v Litoměřicích. Společně ses sestrou jsou ochotny před nástupem paní K. do jiného 

zařízení navštěvovat ji a přinášet nezbytné věci (jídlo, pití, hygienické potřeby). 

 

Rozhovor se staniční sestrou: 

Staniční sestra společně s ošetřujícím lékařem mi paní K. označili za ,, dále 

neléčitelnou“ klientku.(Potřebovala pouze péči v rozsahu – najíst, napít, vykoupat a 

podat léky). V noci chodila velmi zmateně po oddělení, domáhala se příchodu bratra J. 
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aby se s ním dohodla, ţe by si ji vzal k sobě domu. Telefonicky jsme se spojili 

s Obecním úřadem v Brozanech a nechali vzkaz, aby se bratr J. dostavil do nemocnice 

v Litoměřicích, kvůli své sestře. Nedostavil se! 

 

Závěr: 

       Paní K. byla nakonec umístěna dne 17. 4. 2009 do Charitního domu Zdislava 

v Litoměřicích. 
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Kazuistika č. 4 

Základní informace pro další sociální šetření 

 

Oddělení:  LDN – B v Litoměřické nemocnici 

Jméno:   M. P. (ţena) 

Narozen:  *1906 

Bytem:   Ţitenice 

 

R. A. Paní P. neuvádí jiţ ţádné ţijící příbuzné kromě dcery paní F. (bytem Litoměřice  

            2 + 1, 1.kat) a vnučku paní P. (bytem Litoměřice RD po paní P.). Vzhledem   

            k vysokému věku klientky mají v rodině, jak sama říká ,,tuhý kořínek“. 

 

O. A. Neuvádí ţádná váţnější zranění nebo nemoci. Dnes je zdravotní stav dobrý.   

           Mírné zapomínání ale vzhledem k vysokému věku v normě. 

 

Psychický a zdravotní stav: 

Klientka je schopna chůze kolem lůţka pouze v doprovodu – bojí se pádu a trpí 

občasnými závratěmi. Na lůţku se obslouţí a je orientovaná. Trpěla ISCH. Jinak ţádné 

váţnější zdravotní potíţe nevykazovala. 

 

Příjem.  19. 9. 2005     

  31. 10. 2008   začala platit sponzorský dar ve výši 3100,- 

  Poté sociální lůţko     9300,-   

  20. 12. 2008  propuštění do domácí péče 

  17. 1. 2009   interna –RZP (během 2 hodin exitus) dehydratace,  

                                                           hypoglykemie 

Bytová situace: 

Domek v Ţitenicích, ve kterém bydlela, přepsala na vnučku paní P., ale má to 

tam prý na doţivotí. Manţel vnučky paní P., pan P. to tam předělává a o všechno se tam 

stará. Měla zde zajištěnou stravu – donáška z místní školky. Klientka se domů vrátit 

nechce. Dcera paní F., u které nějaký čas přebývala, má byt 2 + 1, 1. kategorie 

v Litoměřicích. 
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Sociální kontakty: 

Klientka má dceru paní F. , vdaná, v důchodu (bytem Litoměřice 2 + 1), vnučka 

paní P. a její manţel pan P (bytem v RD v Ţitenicích). 

 

Finanční situace: 

Paní P. pobírá starobní důchod  +  příspěvek na péči 

 

 

Vlastní sociální šetření 

 

Rozhovor s pacientem: 

Se jmenovanou jsem se poprvé setkala při návštěvách mé matky (pracuje jako 

zdravotní sestra na LDN – B). Tato paní mě zaujala jiţ z vyprávění mé matky. Sama 

jsem s ní měla moţnost ještě provést pohovor. Paní P. počítala s tím, ţe v LDN zůstane, 

jak dlouho chce, to ţe by měla jít domů nebo do DD ji zaskočilo. Jinak se mi zdála 

velmi vitální a na svůj věk i ,, čiperná“. Ráda podle svých slov četla, pletla a procházela 

se kolem lůţka ale pouze v doprovodu sestry či rodinných příslušníků. Byla velmi 

příjemná a vstřícná, ráda si povídala o všem, co jí přišlo na mysli. 

 

Rozhovor s dcerou: 

Paní F. udává, ţe má nemocného manţela a sama má zdravotní problémy. Mají 

s manţelem malý byt a nemají pro matku samostatný pokoj. 2 měsíce u sebe babičku 

měli, ale za tu dobu se prý nevyspali a babička neustále večer volala a chodila na WC. 

Jelikoţ vnučka s manţelem provádí opravné práce na domě, nemohou si paní P. vzít 

domu. Dcera tvrdí, ţe shání vetší byt, aby babička mohla být u nich. Paní F. , podepsala 

darovací smlouvu a důchod byl převeden do nemocnice. Společně, byla podána ţádost 

do DD v Číţkovicích – následně nástup odmítnut klientkou i dcerou paní F.   

15. 8. 2007 odmítla i umístění do DD Milešov. 

23. 8. 2008 podána ţádost do Charitního domu Zdislava v Litoměřicích. 

30. 10. 2008 přeloţena na sociální lůţko na LDN – A – poté návrat na LDN - B 

 

Rozhovor se staniční sestrou: 

Staniční sestra se o paní M. P. vyjadřuje, ţe je velmi vitální a s chutí do ţivota. 

Z lékařské stránky ve velmi dobré formě, pouze problémy s ISCH. Na svůj vysoký věk 
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velmi dobře vidí a dokáţe číst i bez brýlí. Zhoršení zdravotního stavu nastávalo pouze 

v případech, kdy měla opustit LDN.  

 

Závěr: 

Paní P. zemřela po 14 denní návštěvě u své dcery. Byla přivezena na internu 17. 

1. 2009 silně dehydratovaná a s hypoglykemií. 
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5.2 Vlastní pohled na zpracované kazuistiky 

Neţ jsem s klienty, danými příslušníky rodiny a nemocničním personálem 

navázala bliţší kontakt, důkladně jsem si prostudovala stávající dokumentaci klientů. 

Při samotných rozhovorech jsem se poté dozvěděla veškeré potřebné informace 

ke zpracování sociálního šetření. 

Klienti byli ve věkové kategorii starší 60 let, takţe rozhovor s nimi jsem musela 

přizpůsobit věku a moţnostem klienta a dalších zúčastněných. Práce s kaţdým z klientů 

byla jinak náročná, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nebo přístupu rodinných 

příslušníků. 

Personál nemocnice byl velmi vstřícný a snaţil se mi co nejvíce a nejefektivněji 

pomoci se zpracováním údajů o klientech. 
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6 Diskuze 
Téma sociální pracovník v nemocnici tzv. zdravotně sociální pracovník, má 

mnoho vyvstávajících otázek, na které jsem se ve své absolventské práci snaţila nalézt 

odpovědi. V první řadě šlo o historii této práce, kterou se mi nepodařilo zcela zmapovat. 

Při mém hledání informací jsem zjistila, ţe problematikou sociálních pracovníků 

v nemocnici se téměř nikdo nezabývá, natoţ aby o ní psal publikace.  

Vzdělání zdravotní sociální pracovnice je srovnatelné s běţnými sociálními 

pracovníky. V tomto ohledu si jsou sociální pracovníci téměř rovni. Pro práci 

v nemocnici je důleţité absolvovat stejné vzdělání jako pro vykonávání práce sociální 

pracovnice a navíc ještě tříměsíční kurz, aby získal akreditaci zdravotně sociálního 

pracovníka. 

Sociální pracovník má své působiště v celém nemocničním zařízení. Přesně jak 

jsem si myslela, sociální pracovník v nemocnici zasahuje ve všech odděleních. Hlavní a 

nejčastější působiště jsou však LDN a novorozenecké oddělení. 

Na těchto odděleních se stará převáţně o administrativní činnosti ale zároveň je i 

prostředníkem mezi rodinnými příslušníky, klientem a nemocničním zařízením. 

Zdravotní sociální pracovník v Městské nemocnici v Litoměřicích můţe být 

zahrnut administrativou stejně tak jako běţný úředník. Díky spolupracujícím 

organizacím má sociální pracovník v Městské nemocnici v Litoměřicích práci trochu 

ulehčenou. Většinou dává podněty k započetí vyřízení důleţitých dokumentů (výplata 

starobního důchodu, výplata dávek hmotné nouze, ţádosti o umístění do sociálních 

zařízení aj.). K tomu jim pomáhají zejména důleţité zákony, kterými jsem se zabývala 

v jedné z kapitol své práce. 

Mnoho z nás zajímají určitě počty klientů na odděleních, četnost úmrtí a 

všeobecně statistiky týkající se oddělení LDN. Na toto jsem se zaměřila v praktické 

části a snaţila se co nejlépe zmapovat různé problémy na oddělení LDN-B. 

Z grafů se dá vyčíst počet úmrtí, počty odchodů do sociálních zařízení, domácí 

péče nebo také délku pobytu klientů na tomto oddělení. Sama jsem byla překvapena 

z mnohých výsledků mého šetření. Například se mi nepotvrdila hypotéza týkající se 

délky pobytu na oddělení LDN-B, odchodů z oddělení ani to, ţe zde klienti ve většině 

případů zemřou. Délka pobytu je zde nejčastěji 1-14 dní, klienti se v největší míře vrací 

zpět domu a LDN není místo, kam klienti přicházejí zemřít. 

Pomocí několika kazuistik jsem se mohla zamyslet nad různorodostí osudů 

klientů. Sepsáním vlastního sociálního šetření bylo moţno navrhnout moţná řešení 
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daných situací. Zde bylo nejtěţší přesvědčovat klienty o nejlepších řešeních, která ale 

nemusela být podle jejich dalších představ. 

Ze všech sociálních šetření a případových studií s grafy, mě nejvíce zaujal 

případ paní M.P., která se na oddělení LDN B Městské nemocnice v Litoměřicích 

pohybovala bezmála 4 roky. I přes její velmi pokročilý věk (přes 100 let), byla velmi 

komunikativní a soběstačná. O to více jsem byla překvapena při zjištění, ţe po 14. denní 

návštěvě rodiny a opětovném návratu na oddělení LDN B zemřela na silnou 

dehydrataci. Nevím, zda šlo o selhání rodiny v péči o tuto klientku nebo sama klientka 

jiţ nebyla v takové ţivotní pohodě a vitalitě, ve které jsem ji měla moţnost poznat. 

Tento případ mi přišel jako nejvíce výmluvný. Vyvrátil mou představu o délce 

trvání pobytu, místa kam klienti odcházejí po ukončení léčebného statusu ale bohuţel 

jako jeden z mála případů zemřela v nemocnici. 
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Závěr 
 Cílem mé absolventské práce bylo přiblíţit úlohu sociální pracovnice v Městské 

nemocnici v Litoměřicích. Zpracováním této práce jsem shromáţdila mnoho podkladů 

týkající se této problematiky. Vyčlenila jsem nejdůleţitější prvky práce sociální 

pracovnice v nemocnici a téměř všechny jsem si mohla i sama vyzkoušet. Pomocí 

výzkumných metod: řízený rozhovor, studium dokumentů o klientech, sociální šetření, 

pozorování, zpracování grafů a kazuistik jsem zmapovala stav klientů na oddělení LDN 

a navázala kontakt s klienty, kteří byli ochotni pohovoru. 

 Celou prací jsem se snaţila přiblíţit důleţitost práce sociální pracovnice 

v nemocničním zařízení. Její úkoly a moţnosti jejich plnění. Dále jsem také přiblíţila 

důleţité zákony, které sociální pracovnice vyuţívá při své činnosti nejčastěji. Snaţila 

jsem se co nejvíce zjednodušenou formou zaznamenat tyto zákony. 

Jak jsem se jiţ zmínila v diskuzi, velmi zajímavé výsledky se ukázaly 

v praktické části. Jedná se o grafy, které jsem vytvořila pomocí záznamů o klientech, 

pomoci personálu nemocnice a sociální pracovnice městské nemocnice v Litoměřicích. 

 Trendem v péči o staré nemocné osoby je samozřejmě péče rodinná ve 

spolupráci s odlehčovacími a ambulantními sluţbami. Více neţ 60% klientů z LDN-B 

se vrací zpět do domácí péče a vyuţívá například běţnou kontrolu u lékaře či některou 

ze sociálních sluţeb (asistenční sluţba, domácí péče, pečovatelská sluţba aj.). 

 Domnívám se, ţe cíle, vytyčené v kapitole 1 jsem splnila. 

 Vzhledem k mému dlouhodobému působení v Městské nemocnici 

v Litoměřicích jsem v absolventské práci mohla pouţít mnoho poznatků, které jsem 

nabyla od místní sociální pracovnice. Nejen teoretické znalosti, které se i díky psaní této 

práce prohloubily, tak i znalosti praktické, které jsou mnohem důleţitější. 

 Oddělení LDN-B přineslo do této práce nejvíce poznatků a důleţitých informací, 

které jsem potřebovala pro realizaci vlastní činnosti. 

 Nejedná se o oddělení hrůzy, jak si mnoho lidí myslí. Jde o oddělení nemocnice, 

na kterém působí stejně kvalitní a kvalifikovaný personál, který se snaţí co nejlépe 

vyhovět klientům, jako na kterémkoliv jiném oddělení.  
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Resumé 

Summary 

 

The role of a social worker in Litoměřice town hospital 

 

As the theme of my assignment, I chose the issue of social work in hospital. The 

assignment name is The role of a social worker in Litoměřice town hospital. 

  I chose this subject because nobody has dealt with it yet. In my assignment, I focused 

my attention on observing activities of a social worker in Litoměřice town hospital. Not every 

hospital has a social worker and that's why I would like to aim at the function of a social worker 

in Litoměřice town hospital. Working in hospital as a social worker seems to be a very 

interesting field of social work for me, what is very little awareness in the population. There 

aren’t many publications that deal with the problems of social work in hospitals that deal with 

the problems of social worker in hospital. 

 The main aim is to describe the job of a social worker in Litoměřice town hospital. The 

partial aims are :  

To describe the beginning of social work in hospital. 

To create the theoretical chapters dealing with the level of social workers in 

hospital. 

To know the departments in which the social worker. 

To list the aims of social work in the departments and how there are performed. 

To put together information about the cooperating organizations. 

To select the most important legal acts that help a social worker. 

To describe the care after this charged from long-term institution and finally to 

use the case histories reports and graphs from long-term institution.  

I also mentioned here the training that is necessary to undergo to perform this work and, 

last but not least, I was also focused on the practical part, where I showed 4 specific case 

histories, as well as how a social worker can help to solve the emerging crisis situation of the 

clients. 

I used the following the research methods: controlled interview, study of clients’s 

documents of clients, social surveys, observation, graphs and case reports. I used the above 

mentioned in the interview. 

 I managed to fulfil the objectives of the assignment, I used information from  special 

literature as well as from my work experience. 
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 In the case studies I wanted to show how a social worker can help to solve emerging 

crisis situation of the clients. By means of obtained information. I found out the possibilities and 

options of the state of clients after their discharge in hospital. 

 

Key words: social workers, hospital, life situation, life crisis, documentation, research 

methods, controlled interview, social surveys, observation, case studies. 
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PŘÍLOHY 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Ţádost o umístění do zařízení pro dospělé občany. 

Příloha č. 2 - Ţádost o umístění do zařízení pro dospělé občany. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 – Žádost o umístění do zařízení pro dospělé občany. 

 

      
 

 

 

Žádost o umístění do zařízení pro dospělé občany 

 

 
Datum podání ţádosti………………. . ..     Občanský průkaz číslo……………….. 

 

       Rodné 

číslo…………………………… 

  

1. Ţadatel: …………………… ………………………….

 ………………………… 

  jméno    příjmení   rodné jméno 

 

2. Narozen: ………………………….   

 ………........................... 

  den,měsíc, rok       místo narození 

 

3. Trvalé bydliště: ……………………………………………………… 

 

    Kontaktní adresa,telefon: ……………………………………………. 

 

4. Státní příslušnost: ……………………….  Národnost: …………….. 

 

5. Rodinný stav: ……………………………  

    Svobodný(á), ţenatý, vdaná, ovdovělý(á), ţiji s druhem, druţkou 

 

6. Je-li ţadatel důchodcem, druh důchodu, příjem: 

………………………………………… 

 

     Měsíčně…………………… 

 

7. Příspěvek na péči   ANO x NE 

 

    Výše………………………. 

 

 

Centrum sociální pomoci Litoměřice 

příspěvková organizace 

Dlouhá 75 

410 22 LOVOSICE 
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8. Jméno a adresa praktického 

lékaře……………………………………………………… 

 

 

9. Zavedená pečovatelská sluţba ANO x NE 

 

10. Jména rodičů ( i kdyţ jiţ neţijí) 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

11. Jméno manţela, manţelky ………………………………………………….. 

 

 

12. Osoby ţijící ve společné domácnosti: 

Jméno a příjmení  Příbuzenský poměr k ţadateli Rok nar. Stav 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

13. Jméno, adresa, tel., e-mail zákonného zástupce, je-li ţadatel zbaven způsobilosti      

k právním úkonům: 

                                   ………………………………………………………………….. 

 

 

Rozhodnutí soudu v …………………… ze dne………………  č.j.:………… 

 

14. Osoba jeţ má být kontaktována nebo informována o zdravotním stavu či úmrtí 

ţadatele, je-li přijat do ústavu 

 

Jméno,příjmení a adresa…………………………………………………………………. 

  

telefon.:……………………..   e-mail:…………………………….. 

 

15. Jméno a adresa osoby (instituce), která má vypravit pohřeb 

 

………………………………………………………………… 

 

16. Pořídil ţadatel závěť   ANO x NE 
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U koho je závěť uschována…………………………………………………………….. 

 

17. Byl ţadatel jiţ dříve umístěn v některém zařízení  ANO x NE 

 

Ve kterém…………………………………..   od…………  

 do…………....... 

 

     …………………………………… od………… 

 do……………... 

 

Proč zařízení opustil…………………………………… 

 

18. O které z našich zařízení máte zájem? (můţe být vypsáno více zařízení) 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

19. Prohlašuji, ţe veškeré údaje v této ţádosti jsem uvedl pravdivě. Jsem si vědom, 

      ţe  nepravdivé údaje by měly za následek mé případné neumístění v zařízení, či 

poţadování náhrady vzniklé škody, event. i propuštění ze zařízení. 

 

 

20. Svým podpisem dávám souhlas s nakládání osobních údajů dle zák. č 101/2000 Sb. 

 

 

21. Ţádám tímto o uzavření smlouvy  O poskytování sluţby sociální péče mezi: 

 

……………………..…………………     a Centrem sociální pomoci Litoměřice 

 

22. K ţádosti musíte doloţit:  

 

       1. Vyplněné lékařského vyjádření 

       2. Rodný list (kopie) 

       3. Poslední výměr důchodu, rozhodnutí o příspěvku na péči (kopie) 

       4. Rozhodnutí soudu o určení opatrovníka (kopie) 

 

     

    

 …………………………………………………………. 

     Čitelný vlastnoruční podpis ţadatele nebo jeho   

                                                           zákonného zástupce 

      

                                                           ( u zákonného zástupce uveďte jeho adresu) 

V……………………………..  dne……………………………………….. 
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Tel: 416 535 984, IČO: 080195,  č.ú.: 126-471/0100,  e-mail: 

csp.litomerice@seznam.cz 

Tel.+fax.416 535 075     
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Příloha č. 2 - Žádost o umístění do zařízení pro dospělé občany. 

 

      
 

 

Žádost o umístění do zařízení pro dospělé občany 

 

        
Datum podání ţádosti     Občanský průkaz 

číslo……………….. 

 

       Rodné 

číslo…………………………… 

 

1. Žadatel:…………………… ………………………….

 ………………………… 

     jméno   příjmení          rodné jméno 

 

2. Narozen: ………………………….   

 ………........................... 

  den,měsíc, rok             místo narození 

 

3. Trvalé bydliště: 
………………………………………………………………………….. 

           (adresa, u koho- rodiče, příbuzní, opatrovník, zařízení, uvést  vztah) 

 

    V případě umístění v zařízení od:  ………………………… 

 

4. Státní příslušnost: ……………………….   Národnost: 

…………….. 

 

5. Rodinný stav: 
……………………………………………………………………………… 

                                 (svobodný, ţenatý, rozvedený, ovdovělý, ţiji s druhem, druţkou) 

 

6. Vzdělání: …………………………………  Původní 

povolání:……………… 

  (ţádné, ZŠ, SŠ…….) 

 

   Naposledy pracoval 

jako:……………………………………………………………………. 

 

   Osobní zájmy a záliby ţadatele: 

…………………………………………………………….. 

Centrum sociální pomoci Litoměřice 

příspěvková organizace 

Dlouhá 75 

410 22 LOVOSICE 
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7. Důchod je-li žadatel důchodcem: 

…...…………………………………………………… 

       (druh důchodu) 

    Výše měsíčně: …………………….. 

 

8. Příjmy 

žadatele:……………..……………………………………………………………… 

       (druh příjmu) 

    Výše měsíčně: …………………….. 

 

9. Příspěvek na péči:      ANO/NE 

 

    Výše měsíčně: ……………………….. 

 

10. Způsobilost k právním úkonům: 
……………………………………………………….. 

                                                 (svéprávný, omezený/zbavený způsobilosti k právním 

úkonům) 

 

   Omezen/zbaven způsobilosti k právním úkonům usnesením soudu 

 

   V …………………………. Ze dne………………..

 č.j………………………. 

 

11. Opatrovník: 
……………………………………………………………………………… 

                                          (jméno, příjmení, adresa, tel., email, vztah k ţadateli) 

 

   Ustanoven opatrovníkem ţadatele usnesením soudu 

   V …………………………. Ze dne………………..

 č.j………………………. 

 

12. Rodiče (i když nežijí): 

Jméno a příjmení datum narození bydliště zaměstnání datum úmrtí 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

13. Manželka (i když jsou rozvedeni nebo nežije): 

Jméno a příjmení datum narození bydliště zaměstnání datum úmrtí 

…………………………………………………………………………………………… 
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14. Děti: 

Jméno a příjmení datum narození bydliště zaměstnání 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

15. Osoby žijící ve společné domácnosti: 

Jméno a příjmení příbuzenský poměr k ţadateli datum nar. zaměstnání 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

16. Příbuzní nebo známí žadatele, kteří s žadatelem udržují kontakt: 

Jméno a příjmení datum narození bydliště zaměstnání 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

17. Osoba, která má být kontaktována a informována o zdravotním stavu a úmrtí 

žadatele: 

Jméno a příjmení adresa   tel.   email 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. Jméno a adresa osoby (instituce), která má vypravit pohřeb:  
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

19. O které z našich zařízení máte zájem? (může být vypsáno více zařízení): 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

20. Prohlášení žadatele (opatrovníka): 

Podepsaný ţadatel (opatrovník) bere na vědomí, ţe 

………..…………..…………………….., 

nastoupí do zařízení na základě této ţádosti a souhlasí s přijetím do zařízení.  

Souhlasí s  poskytováním sluţeb sociální péče.  
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Zavazuje se dbát pokynů zařízení a bere na vědomí, ţe je povinen informovat zařízení  

o změně své adresy, tel., emailu. 

 

21. K žádosti musíte doložit:  

1. Vyplněné lékařské vyjádření 

2. Rodný list (kopie) 

3. Poslední výměr důchodu, rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (kopie) 

4. Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (kopie) 

 

22. Prohlášení žadatele (opatrovníka): 

Ţadatel (opatrovník) prohlašuje, ţe veškeré údaje v této ţádosti uvedl pravdivě. Je si 

vědom, ţe nepravdivé údaje by měly za následek případné neumístění v zařízení, či 

poţadování náhrady vzniklé škody, event. i propuštění ze zařízení. 

 

23. Prohlášení žadatele (opatrovníka): 

Ţadatel (opatrovník) dává tímto souhlas s nakládání osobních údajů dle zákona č 

101/2000 Sb. 
 

24. Žádost o uzavření Smlouvy o poskytování služby sociální péče pro žadatele: 

Ţádám tímto o uzavření Smlouvy  o poskytování sluţby sociální péče mezi: 

 

 

…………………..………………… a Centrem sociální pomoci Litoměřice, přísp. org. 

 

      
 

 

V……………………………..  dne……………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………… 
     Čitelný vlastnoruční podpis ţadatele nebo opatrovníka 

      

 

 

 

Tel: 416 535 984, IČO: 080195,  č.ú.: 126-471/0100,  e-mail: 

csp.litomerice@seznam.cz 

Tel.+fax.416 535 075 

 

 


