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V Praze 30.6.2011
Dobrý den,
za Asociaci komunitních služeb si dovoluji zaslat připomínky
k Věcnému záměru zákona o dlouhodobé péči:

plusy +
- systémové kombinace zdravotní a sociální péče
- tlak na řešení hospitalizací delších než 3 měsíce
- alespoň verbální snaha o přesun péče do komunity
minusy –
- Duševně nemocní (dále DN) nejsou uvedeni jako problém v důvodové zprávě, ale zákon se
jich významně týká, do statusu dlouhodobé péče se dostanou po 3 měsících hospitalizace
v PL, což je průměrná délka hospitalizace v psychiatrických léčebnách.
- Zákon nezohledňuje charakter duševního onemocnění, největší problém je v tom, že
neumožňuje reagovat na proměnlivost zdravotního stavu a periodický vývoj duševního
onemocnění.
- Dlouhodobá péče je definována jako setrvalé snížení sebeobsluhy a třetí fáze po léčbě a
rehabilitaci se sníženou funkčností, avšak DN mají kolísavé funkční postižení a potřeba
dlouhodobé péče se u nich bude v čase měnit podle vývoje nemoci, u DN se střídají potřeby
akutní, rehabilitační a ošetřovatelské péče (nikoliv jako třetí stadium, ale v proměnlivé
kombinaci).
- Potřebu dlouhodobé péče u DN nelze posuzovat jen jako sebeobsluhu, je nutné na ni
pohlížet jako na komplex kognitivních, sociálních a vztahových deficitů. Při takto
nastaveném posuzování by status „dlouhodobé péče“ nebyl duševně nemocným přiznáván,
přesto, že ho potřebují.
- Jako alternativa hospitalizace je zmiňována pouze domácí péče v komunitě, která by byla
navýšena. To je u DN nedostačující, u této cílové skupiny je potřebná komplexní péče
psychiatrických sester (multioborových týmů – při případném větším zatížení) založená na
principu case-managementu /které tuto roli hrají u DN/.
- Zákon deklaruje snahu o přesun péče o dlouhodobé pacienty z ústavů do komunity, ale
nenastavuje mechanismy, které budou k této změně motivovat. Multioborový tým není
zákonem nijak motivován přijímat do péče komplikované pacienty s větším zatížením. Je
pravděpodobné, že tito pacienti budou nadále dlouhodobě zůstávat v ústavech.
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- Duševně nemocní po 3 měsících hospitalizace v PL spadnou do statusu dlouhodobé péče s
nutností platit denní zvýšené náklady na hospitalizaci, mohou se velmi často dostat do
„vakua“, kdy budou do doby přiznání příspěvku na dlouhodobou péči bez potřebné pomoci,
protože se často jedná o lidi bez finančního zabezpečení a bez podpory rodiny.
- Velmi často se může stávat, že podle kritérií, tak jak je zákon navrhuje, nebude příspěvek
člověku s duševním onemocněním vůbec přiznán a na potřebnou péči tak vůbec nedosáhne.
- Na druhou stanu se může stávat, že duševně nemocný bude mít přiznaný příspěvek na péči
na základě statutu „dlouhodobé péče“ a bude zůstávat v ústavní péči přesto, že jeho
zdravotní stav se zlepší a tento typ péče již nebude potřebovat.
- Není jasné postavení poskytovatelů dlouhodobé péče nepobytových služeb, musí mít rovněž
dvojí registraci /zdravotnickou i sociální/?

Za AKS
Mgr. Aleš Lang
předseda správní rady

