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Praktické poznámky
poskytovatele neakutní léčebné lůžkové péče



Nejprve bych Vás rád pozdravil v novém roce. 
Toto je pohled do části Hamzovy léčebny ráno,

1. 1. 2017



Současný stav organizační

V rámci dnešního pracovního setkání řešíme
všichni jediný problém.

Tím je naléhavá potřeba změny situace na
pomezí zdravotně sociální péče.

Podívejme se proto jen na základní graf o tom,

co řešíme, a v kterých oblastech.
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Současný stav je plný problémů. Jsou ve všech
úsecích. Především jde o stále rychlejší
a naléhavější dopad všech demografických
změn ve společnosti. Jde o situaci podobnou
v mnoha vyspělých evropských státech.

Jen my svět spíše stále jen „dobíháme“.



Potřeby a cíle 
V diskusi o cílech se obecně všichni rychle
shodneme.
Cíle je nutno dobře formulovat, ale také prosadit,
a to je složité.
Dobře promyšlené a připravené cíle se těžko
zpochybňují.
Je těžké popsat potřeby a formulovat cíle, když se
vlivem změn politických mění podmínky doslova
během několika let.



Stav ekonomiky 

Ekonomové vše vidí ve zcela jiných
kategorických úrovních.

Takže ani nejlépe připravené podklady se
nezdaří realizovat, pokud nejsou finanční
prostředky.



Poznámka
Před mnoha lety  jsem byl dotázán na to, 
co je hlavní problém českého zdravotnictví. 
Odpověď zněla: nejasná koncepce a nedokonalá 
legislativa. 
Má odpověď se nelíbila. Tazatel chtěl slyšet slovo 
peníze. 
Bohužel mi čas dává za pravdu. Po celé desítky let 
stále řešíme nejen základní koncepční formu 
českého zdravotnictví, ale i viditelnou 
nedostatečnost právní.



Schopnost změny 

Přiznejme si, že neumíme dostatečně rychle
dosáhnout všech cílů Evropské unie.

Ale přitom se máme pravidly EU řídit!

Ani v konkrétní formě, jak věci provést, se sami po
celá desetiletí neumíme domluvit. Souvisí to dle
mne s mnoha změnami ve společnosti a zřetelnou
nestálostí prostředí ať již politicky či kulturně.



Stav legislativy
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování byl zásadní
změnou, o kterou jedinou se dnes opíráme.
Zákon neustále upravujeme. Je to jediná cesta.
Protože vše, co chceme řešit ve zdravotnictví,
musí mít jasnou oporu v zákonu.



Zákon ovšem definuje následnou  a dlouhodobou 
lůžkovou péči  tak, že to již neodpovídá současným 
potřebám a dokonce ani skutečnosti. Tímto 
problémem se zabývala pracovní skupina vedená   
řed. odboru MZ ČR H. Sajdlovou. 

Bohužel nebyl text z druhotných důvodů nakonec dále 
rozvíjen. Tím se stalo, že tato část péče zatím nebyla 
řešena. 

Po dohodě se členy uvedené pracovní skupiny 
předkládám upravený text veřejně.



Výraz „následná“ péče ve smyslu dnešního textu zákona

č. 372/2011 Sb. v současné době ani formálně, ani systémově,

nevystihuje potřebu označení skupiny konkrétních

poskytovatelů. Jejich péče dokonce nemusí vždy následovat po

péči akutní – není tedy následná.

Terminologie je ovšem zásadní nástroj pro další definování

podmínek poskytované péče stejně tak, jako vlastní řízení

pohybu pacientů systémem. Připomínám nynější problém

s označením bývalých LDN (léčebny dlouhodobě nemocných),

které ale mají tvořit naopak skupinu, které akutní péči

dokončují! Tato zařízení jsou proto i v souladu se Vyhl. č.

99/2012 Sb. označována jako „poskytovatelé péče následné“.



Zdravotní 
péče

akutní neakutní

Náš návrh na nové základní dělení zdravotní péče:

bude vytvořena de facto druhá strana péče akutní,

tedy – neakutní péče.



Neakutní péče

následná dlouhodobá

Neakutní péči lze dělit na skupiny:



Definice následné lůžkové péče:

Následná lůžková péče je péče, která je poskytována
pacientovi, pokud došlo ke stabilizaci jeho náhlé nemoci
nebo náhlého zhoršení chronické nemoci a jeho zdravotní
stav vyžaduje poskytování další léčebné péče a léčebné
rehabilitace, popřípadě poskytnutí dalších plánovaných
zdravotních výkonů anebo je částečně nebo úplně závislý na
podpoře základních životních funkcí; následná lůžková péče
je poskytována jako víceoborová, jednooborová nebo
následná intenzivní.
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Komentář: 

Tato definice popisuje činnost následné lůžkové péče tak, jak 

je dnes ve skutečnosti v systému prováděna. Zároveň 

definice odpovídá i novým potřebám, např. postcentrové 

péče. Jde tedy o dokončení léčby pacienta po akutní fázi 

onemocnění či zhoršení zdravotního stavu Formulace textu 

umožňuje ale i přímou hospitalizaci pacienta z domácího 

prostředí, což odpovídá realitě činnosti odborných léčebných 

ústavů a  psychiatrických nemocnic, které předpokládám, 

budou mít i v budoucnosti část činností v takto popsané 

formě péče následné. Reflektována jsou  i pracoviště NIP 

(následná intenzivní péče).



Dlouhodobá péče

lůžková ambulantní



Definice dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče:

Dlouhodobá péče, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav je
stabilizovaný, ale vyžaduje poskytování ošetřovatelské péče bez které se jeho
zdravotní stav zhoršuje nebo jehož zdravotní stav s ohledem na poruchu
životních funkcí vyžaduje poskytování intenzivní ošetřovatelské péče anebo
v případech, jde-li o nezletilého pacienta, kdy jeho zdravotní stav a vývoj je
trvale ohrožen nepříznivými vlivy životního prostředí, nebo chronickým, život
neohrožujícím onemocněním. Dlouhodobá lůžková i ambulantní péče je
poskytována jako jednooborová, víceoborová nebo dlouhodobá intenzivní.
Dlouhodobá ambulantní péče je léčebné systémové pokračování předchozí péče
lůžkové (všech typů) nebo stav, kdy jde o dlouhodobou pravidelnou péči, bez
které se zdravotní stav pacienta zhoršuje.

Ošetřovatelská oddělení

Zdravotně sociální péče

Péče zdravotní v 
sociálních zařízeních ???

Hospice
(lůžkové, mobilní)

Domácí péče

Dlouhodobá 
intenzívní péče 

(DIOP)

Psychiatrické 
nemocnice

Psychiatrická centra

Ozdravovny



Komentář: 
Opět je zde reflexe na současný stav. Je definována i péče DIOP
(dlouhodobá intenzívní ošetřovatelská péče).
Stejně tak definice odpovídá i na potřeby psychiatrických nemocnic
a vznik psychiatrických center.
Podtržený text uvedený v definici je jediná možná forma legalizace
ozdravoven a vlastně jediná možnost jak též řešit dlouhodobou
dětskou péči.
Dlouhodobá ambulantní péče doplněná k lůžkové péči vyjadřuje
nutnost trvalé časově navazující léčebné intervence zdravotnických
pracovníků. Zajišťuje touto cestou možný posun pacienta v systému
i když jeho stav vyžaduje trvalou další péči. Nejde o dispenzarizaci.



Uznaná víceoborovost v následné i dlouhodobé neakutní 
péči (včetně ambulantní) je cestou, jak zajistit  lepší 
organizaci péče, tím i vyšší využití lůžkového fondu a dále 
i možnost diferencované úhrady, o které se stále mluví, 
ale řešení většinou uniká. 
Je to i cesta  ochrany poskytovatelů v rámci nutného 
vyjednávání se zdravotními pojišťovnami.  
Přitom samotná skupina akutních poskytovatelů léčebné 
péče již naléhá na reorganizaci systému a na možnost 
rychlého transferu pacienta do další léčebné etapy, tedy 
především do péče neakutní, kde je ovšem reálný 
nedostatek lůžek. 



Další požadavek tohoto řešení je nutnost 

nalézt jednoduché a opakovatelně 

proveditelné vyšetření, které by nemocného 

základním způsobem klinicky popsalo v době, 

kdy je mu poskytována tato neakutní zdravotní 

péče.  Proto vznikl již v tehdejší pracovní 

skupině na MZ i návrh na doplněk  § 47, zák. č. 

372/2011 Sb., který  popisuje povinnosti 

poskytovatelů. 



Doplnění § 47 Z. 372/2011 Sb. o odstavec (6)

(6) Poskytovatel následné lůžkové péče, dlouhodobé
lůžkové péče a domácí péče je povinen zajistit
provedení hodnocení funkčního stavu pacienta
odpovídající typu poskytované péče v opakovaných
v intervalech tak, aby se jeho zdravotní stav dostatečně
dokumentoval, nejméně však jednou za tři měsíce.
Výsledkem hodnocení funkčního stavu pacienta je též
stanovení míry soběstačnosti pacienta a současně
i míry potřeby ošetřovatelské péče a též léčebné
rehabilitace.



Komentář:

Protože legislativně nelze určit konkrétní formu

postupu či testu, je zvolena výše uvedená formulace

„odpovídající typu“. Odborné společnosti však

mohou v rámci metodických postupů už nyní

konkrétně doporučit, jakým postupem se ono

hodnocení funkčního stavu má provádět. Toto

hodnocení funkčního stavu bylo již i v prvých

návrzích, námi v této věci předkládaných.



Tyto návrhy jsou ve shodě s částí návrhů v práci Maršálka a spol.,

„Návrh členění DRG kategorií a DRG bazí v připravovaném

systému CZ-DRG - po připomínkách verze k 28.12.2016“,

kde je řešena podobná problematika, a to cit. :

“pomocí volně dostupných testů - zhodnocení mobility

a sebeobsluhy dle testu Barthelové – BI-ADL v klasickém

standardním provedení, zhodnocení kognitivních funkcí dle

německého modelu - testu EBI = Erweiterter Barthelindex“,

konec cit.

Tato citace je vyňata ze širšího textu, který připravuje pracovní

tým výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Lze

tedy předpokládat jeho ověřenou správnost.



Závěr

Autor na základě výstupů dřívější pracovní skupiny 
navrhuje nové úpravy stávajícího zákona 
372/2011 Sb. s cílem umožnit potřebnou změnu, 
vedoucí ke zpřesnění systematizace 
poskytovatelů všech druhů neakutní péče s 
možností definování rozsahu jejich péče. Dále 
navrhuje přijetí základní normy umožňující 
jednotné základní klinické posuzování pacientů. 
Tato norma by umožnila lepší řízení postupu 
pacientů systémem zdravotní péče a efektivnější 
poskytování odpovídající léčebné péče.



Autor je ředitelem rehabilitačního ústavu, který je
umístěn v lesnatém prostředí cca 20 km
jihovýchodně od Chrudimi.

Zařízení má 505 lůžek a zajišťuje léčbu pohybových
poruch všech typů u dětí a dospělých.



Nakonec ještě pohled na část parku naší léčebny, 

který je obvykle trvale zelený            


