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I. Zpráva o stavu péče o seniory v jesenickém regionu

Stávající situace: přehled o zajišťovaných službách pro seniory v územním obvodu okresu Jeseník:

Pobytové sociální služby:
komplexní péče (24 hodin denně)
	Domov důchodců Javorník – přísp.organizace Olomouckého kraje – kapacita 65 lůžek

Domov důchodců Kobylá n/Vidn. – přísp.organizace Olomouckého kraje – kapacita 103 lůžek
Domov důchodců Zlaté Hory – zřizovatel Město Zlaté Hory – kapacita 36 lůžek
	Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava – zřizovatel Charita Javorník – kapacita 45 lůžek
Domov pokojného stáří sv.Františka Javorník – zřizovatel Charita Javorník – kapacita 22 lůžek
	Dům S.M.Stanislavy Ernstové Bílá Voda – zřizovatel  - účelové zařízení církve Institut Krista Velekněze – kapacita 30 lůžek

chráněné bydlení : (není zajišťována komplexní péče)
	Domov-penzion pro důchodce Jeseník – přísp.organizace Města Jeseník – kapacita 60 lůžek (38 budova Beskydská, 22 budova Ježkova)


domy s pečovatelskou službou (malometrážní byty zvláštního určení pro ubytování osob se sníženou soběstačností, zejména důchodců a osob se zdravotním postižením):
	DPS Bernartice – 12 bytů
	DPS Česká Ves – 21 bytů
	DPS Lipová-lázně – 25 bytů
	DPS Uhelná – 14 bytů

DPS Zlaté Hory – 18 bytů
	Dům Kristýna Mikulovice  - 28 bytů

Terénní a ambulantní sociální služby:  pečovatelská a ošetřovatelská péče:
	Středisko pečovatelské služby Jeseník – příspěvková organizace Olomouckého kraje

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Javorník – zřizovatel Charita Javorník
	Pečovatelská služba Mikulovice – zřizovatel Soužití 2005 o.p.s.

Pečovatelská služba Česká Ves – zřizovatel Obec Česká Ves
Pečovatelská služba Zlaté Hory – zřizovatel Město Zlaté Hory
___________________________________________________________________________

Statistické údaje (poslední aktualizované údaje ČSÚ):
V územním obvodu okresu Jeseník žije celkem 41 891 obyvatel ve 24 obcích. Počet obyvatel ve věku 65 a více let je 5497, tj. cca 13 % a vývoj předpokládá vzestupnou tendenci.
Celkový počet lůžek s komplexní péčí je v okrese 301, lůžek v chráněném bydlení je  60 a 118 bytů zvláštního určení je v domech s pečovatelskou službou.


Zhodnocení současného stavu:
Oblast sociálních služeb prochází v současné době významnými změnami, které nastavil zejména zákon o sociálních službách (od 1.1.2007).V souvislosti s těmito změnami byl zpracován  (v loňském roce dokončen) strategický dokument Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 – 2010, jehož základním cílem je zajistit zachování stávajících a zejména rozvoj nových sociálních služeb na Jesenicku.  Prioritou, která z analýz, anket a dotazníkových šetření, provedených v rámci zpracování tohoto dokumentu vyplynula, je především zachování soběstačnosti klienta a jeho setrvání v přirozeném prostředí a tedy prioritní potřeba rozvoje zejména terénních a ambulantních sociálních služeb. Potřeba vzniku dalšího pobytového zařízení v regionu z provedených analýz nevyplynula zejména s ohledem na počet stávajících lůžek v pobytových zařízeních ve vztahu k počtu obyvatel regionu. 

Přes tyto skutečnosti je však třeba si na druhé straně uvědomit, že většina zařízení poskytujících v okrese Jeseník komplexní sociální služby, je umístěna ve starých zrekonstruovaných budovách, které původně sloužily jiným účelům a neumožňují stavební úpravy tak, aby bylo možné zajistit klientům plné soukromí – většinou se jedná o vícelůžkové pokoje, společná sociální zařízení, což je pro většinu seniorů (ještě částečně soběstačných) nepřijatelný stav. A žádné zařízení poskytující komplexní sociální služby není přímo ve městě Jeseníku, což je pro řadu jesenických seniorů rovněž problematické a často nepřijatelné odejít do zařízení mimo Jeseník.  Jediné pobytové zařízení sociálních služeb v Jeseníku - Domov-penzion pro důchodce, který nabízí služby chráněného bydlení, již v současné době nemůže vyhovět všem požadavkům a to i přesto, že nabízený rozsah poskytovaných služeb přesahuje povinnou a registrovanou nabídku dle zákona. 

Proces komunitního plánování pokračuje v současné době zejména snahou o realizaci opatření, která z tohoto dokumentu vyplynula (podrobná zpráva byla již předložena a také zveřejněna).  

V oblasti péče o seniory jsou v současné době ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb na území města připravované 2 záměry na transformaci stávajících služeb a následně na jejich rozšíření o služby zatím chybějící:

Vytvoření komplexní a fungující sítě sociálních služeb pro seniory o osoby zdravotně postižené na území města Jeseníku a v blízkém okolí propojením stávajících poskytovatelů služeb pro seniory na území města a to Domova-penzionu pro důchodce a Střediska pečovatelské služby – připravován projekt „Sociální služby pro seniory Jeseník“

Cílové skupiny: 
	Dospělé osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění  nebo zdravotního postižení, dosáhly důchodového věku nebo jsou plně invalidní, a které jsou za vytvoření vhodných podmínek schopny žít samostatný život.  

Osamělé osoby, které jsou vyloučeny z pracovního procesu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (onkologické diagnózy, těžké úrazy), který má trvat  déle než jeden rok a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném prostředí.

Nositel projektu: Domov – penzion pro důchodce Jeseník, p.o. a  Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o.

Partneři: Město Jeseník, Obec Bělá pod Pradědem, KÚOK
Předpokládaní partneři: Obec Lipová Lázně

Přínosy:
	Vytvořením organizace Sociální služby pro seniory Jeseník, vznikne pro cílovou skupinu uživatelů dostupná a komplexní síť sociálních služeb. Spojení obou pracovních týmů nám umožní poskytovat služby kvalitní, s rozšířenou provozní dobou, která je požadována ze strany klientů.

Budeme mít vytvořeny lepší podmínky a zázemí pro další rozšiřování jiných typů služeb, které v současné době na území města Jeseníku chybí (odlehčovací služby pro seniory, centra denních služeb, domácí ošetřovatelská péče apod.)
Přínosem bude i určitá úspora finančních prostředků, protože při větším rozsahu poskytovaných služeb můžeme využít stávající pracovní síly v obou zařízeních. Avšak hlavním kritériem pro nás je kvalitně poskytovaná  služba a spokojený klient.
	V první fázi transformace dojde  pouze ke sloučení obou fungujících organizací pod jednu organizaci. Středisko pečovatelské služby bude nadále poskytovat pečovatelskou službu v terénu (v domácnostech uživatelů), bude provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytovat stávajícím uživatelům, ale také komerčně široké veřejnosti pedikúru. DPD Jeseník bude pokračovat v poskytování sociální služby „Chráněné bydlení“ v obou budovách (na ul. Beskydská a ul. J. Ježka). Od ledna rovněž plánujeme rozšířit provozní dobu  ve večerních hodinách a o sobotách a nedělích. Z tohoto důvodu je předpoklad navýšení personálního stavu týmu o 2  zaměstnance – pracovníky sociální péče.   
	V druhé fázi, bychom chtěli organizaci rozšířit o  službu domácí ošetřovatelské péče, která na Jesenicku citelně chybí po ukončení  činnosti agentury Delfín, dále o terénní  a ambulantní odlehčovací služby, eventuelně o dobrovolnické centrum zpočátku pro naši organizaci, později podle zájmu také pro jiné poskytovatele sociálních služeb.


Předpokládaný harmonogram realizace:

  2008 - červenec-září – projednání v sociální komisi, diskuze ve vedení města o formě organizace (o.p.s. zřízená městem Jeseník, o.p.s. založená soukromými osobami, s.r.o.), diskuze o finanční účasti města Jeseník a obci Bělá pod Pradědem, event. Lipová lázně, vyjasnění majetkových poměrů.
            - září - předložení projektu Sociální služby pro seniory Jeseník Radě města Jeseník
            - září – listopad – jednání s KÚOK o možnosti převedení pečovatelské služby na jiného zřizovatele (o.p.s., s.r.o).
2009 - realizace projektu


Popis finanční situace DPD Jeseník v roce 2008 (rozpočtované výdaje a příjmy)

Výdaje a příjmy
Částka v tis. Kč

DPD Jeseník
1.
Výdaje celkem
5333
2.
Z toho :     limit mzdových prostředků
2175
3.
                  pojištění ( zdravotní a sociální ) 
721
4.
                  odpisy
345
5.
                  opravy – účelová dotace
342
6.
                  režijní náklady ostatní 
1750
7.
Příjmy celkem
5333
8.
Z toho:     příjmy od klientů, ostatní příjmy
1988
9.
                 dotace od MPSV ČR
300
10.
                 příspěvek od Města – opravy ( účelová dotace )
342
11.
                 příspěvek od Města – odpisy
345
12.
                 příspěvek od Města - provoz
2358
13.
Příspěvek z rozpočtu Města Jeseník ( součet položek 10 – 12 )
3045


Popis finanční situace Střediska pečovatelské služby Jeseník v roce 2008 (rozpočtované výdaje a příjmy)

Výdaje a příjmy
Částka v tis. Kč

Peč. Služba
1.
Výdaje celkem
3278
2.
Z toho :     limit mzdových prostředků
1973
3.
                  pojištění ( zdravotní a sociální ) 
691
4.
                  odpisy
121
5.
                  opravy 
22
6.
                  režijní náklady ostatní 
471
7.
Příjmy celkem
3278
8.
Z toho:     příjmy od klientů, ostatní příjmy
663
9.
                 dotace od MPSV ČR
1235
10.
                 příspěvek zřizovatele O.kraj – provoz, odpisy  
480
11.
                 příspěvek od Města Jeseník – provoz
800
12.
                 příspěvek od Obce Bělá pod Prad. - provoz
100
13.





Záměr nové výstavby „Centra sociálních služeb“ – jde o připravovaný investiční záměr výstavby budovy v lokalitě Vrchlického (pozemek města), ve které by byl umístěn celý komplex sociálních služeb:
	domov pro seniory s komplexní péčí, 
	středisko pečovatelské a ošetřovatelské péče,
	vývařovna pro domov i pečovatelskou službu, 
	denní stacionář pro seniory, 
	poradenské centrum, dispečink, půjčovna kompenzačních pomůcek atd.
Tento investiční záměr předpokládá využití dotace z ESF , předpokládaná realizace záměru 2009 – 2011.

___________________________________________________________________________

Co se týká konkrétního zadání úkolu uloženého odboru usnesením č.551 na 11. ZM 24.4.2008 – konkrétně, zda stávající domovy důchodců Kobylá nad Vidnavkou a Javorník jsou vyhovující, k tomuto uvádíme: 
Obě zařízení jsou příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, prošly registrací dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění – dle téhož zákona kvalitu poskytování služeb v těchto krajských zařízeních  provádí inspektoři MPSV. Právě úkolem inspekce je zjistit, zda registrované sociální služby splňují prováděcím předpisem stanovené standardy kvality v oblasti personálního a provozního zabezpečení a konkrétní poskytovatel může nadále sociální službu poskytovat. Prováděné inspekce se řídí zákonem o státní kontrole a v kontrolním týmu jsou specializovaní odborníci. Od  doby účinnosti zákona o sociálních službách (1.1.2007) jsou inspekce postupně prováděny u všech registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a tedy kontrole budou ze zákona podrobeny oba domovy důchodců – Kobylá i Javorník.
Jinak pro obě  zařízení platí již shora uvedené – tedy že jsou umístěna ve starých budovách s omezenou možností stavebních úprav. Přesto obě zařízení postupně změny alespoň k částečnému zlepšení podmínek bydlení provádějí. Velmi pomalu, ale přece jen, dochází i ke snižování počtu uživatelů na pokojích. Ve své koncepci např. DD Javorník  zvažuje možnost rozšíření služeb pro osoby vyžadující zvláštní režim, konkrétně osoby trpící Alzheimerovou chorobou – tzn. zřízení služeb, které jsou vyhodnoceny jako priority v Komunitním plánu sociálních služeb do roku 2010, mimo to připravuje další stavební úpravy se záměrem snížení počtu uživatelů na pokojích.
___________________________________________________________________________


II. Zpráva o zajištění hospicové péče v jesenickém regionu

1. Obecně o hospicové péči:

Hospic – specializované zdravotnické zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu od bolesti pacientům v terminálním stavu.

Legislativní rámec pro poskytování zdravotní části hospicové paliativní péče:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění:
	v roce 2006 byl doplněn nový § 22a – Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková – byl zakotven tento druh zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění;

v roce 2007 – s platností od 1.1.2008 – byl rozšířen § 22  o zvláštní ambulantní péči – paliativní péči, poskytovanou pojištěncům v terminálním stavu – došlo k zakotvení tohoto druhu zdravotní péče v systému veřejného zdravotního pojištění


Statistika hospicových lůžek v ČR dle krajů (využito zdroje Asociace hospiců):


Počet obyvatel
Doporučená kapacita hospicových lůžek
(5/100 000 obyvatel)
Aktuální počet lůžek
Česká republika
10 246 522
515
280
Hlavní město Praha
1 180 100
59
25
Středočeský kraj
1 154 193
58
0
Jihočeský kraj
627 516
31
30
Plzeňský kraj
551 062
28
28
Karlovarský kraj
304 540
16
0
Ústecký kraj
823 462
41
41
Liberecký kraj
428 661
22
0
Královehradecký kraj
548 380
28
30
Pardubický kraj
505 903
25
0
Kraj Vysočina
510 340
26
0
Jihomoravský kraj
1 130 837
56
66
Olomoucký
635 126
32
30
Zlínský kraj
590 469
30
30
Moravskoslezský kraj
1 251 713
63
30


Ministerstvo zdravotnictví podporuje vznik hospiců v České republice již od roku 1994 – Program 235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče –podprogram 235323 – Podpora humanitárních projektů (ze zdroje www.mzcr.cz" www.mzcr.cz) 
 Díky této podpoře byl v roce 1995 otevřen první modelový hospic v České republice v Červeném Kostelci u Náchoda. Na počátku roku 1998 byly uvedeny do provozu další dvě zařízení - Hospic "Štrasburk" v Praze Bohnicích a Hospic sv. Lazara v Plzni, v roce 1999 následoval  Dům léčby bolesti s hospicem v Rajhradě u Brna, v roce 2001 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, koncem  roku 2002 Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce a v roce 2004 Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí, v roce 2005   Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. 
Podprogram na podporu humanitárních projektů vytváří podmínky pro poskytování paliativní péče pacientům v  terminálních stavech zhoubných onemocnění. Cílem je  vytvoření podmínek pro nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vede v blízké budoucnosti ke smrti. U těchto pacientů již není indikována kauzální léčba, ale pokračuje léčby symptomatická, vedoucí ke zmírnění příznaků vyplývajících ze základní diagnózy. Cílem je zachování co nejvyšší kvality života, zejména předcházení  bolesti. Poskytovaná péče je zásadně multidisciplinární a týmová, zohledňující biologické, psychologické, sociální i spirituální potřeby terminálně nemocného. 
Podprogram je realizován  budováním a rekonstrukcí hospiců - zdravotnických zařízení pro paliativní léčbu a tišení chronické bolesti, sloužící nemocným v preterminálním a terminálním stavu nádorového či jiného nevyléčitelného onemocnění, nebo nemocným trpícím chronickou bolestí jiné etiologie.
Oproti akutnímu lůžku interního charakteru je hospicové lůžko nákladnější už  při jeho zřizování. Plánovaný hospic má mít nejméně 80% lůžek v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro doprovázející osoby. Ve skutečnosti je tedy v hospicech téměř o 100% více lůžek než je uváděná kapacita, vzhledem k tomu, že pouze polovina z nich je určena indikovaným pacientům. Ubytovací kapacity pro doprovázející osoby se do počtu hospicových lůžek pro účely státní dotace nezapočítávají a zvyšují tak náklady na jedno hospicové lůžko.
Vyšší náklady jsou i na provoz hospicových lůžek zejména vzhledem k závažnosti stavu nemocných a potřebě interdisciplinárního a multiprofesionálního přístupu a náročnosti léčebné i ošetřovatelské péče. Provozní náklady zvyšují i odpisy, které se odvíjejí od vysokých nákladů pořizovacích.
Na hospicovém lůžku musí být zajištěna diagnostika a terapie symptomů a komplikací základního onemocnění i onemocnění doprovázejících. Ke zvládání symptomů musí být hospic vybaven stavebně (důsledná bezbariérovost, obvykle i kaple a místnost posledního rozloučení, místnost pro zemřelé) technicky (polohovací postele zvedáky, mobilní vany, rozvody medicinálních plynů nebo koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače opiátů, sterilizátory atd.) i personálně (počet lékařů, ošetřovatelského personálu a některých specializovaných profesí).To vše zvyšuje celkové náklady na zřízení nového hospicového lůžka.
Podprogram je určen pro organizace jejichž zřizovatelem je kraj nebo město, občanská sdružení, právnické osoby poskytující zdravotní péči.
Celospolečenská potřeba programu je dána mortalitou v České republice. V roce 2000 zemřelo 109 001 osob, hrubá míra úmrtnosti činila 10,6. Nejrozšířenější příčinnou smrti jsou nemoci oběhové soustavy (jejich podíl činil na celkovém počtu úmrtí 53,4%) , dále pak novotvary (26,3%), kde se podíl stále zvětšuje a na třetím místě vnější příčiny, zejména  poranění a otravy (6,5%). Kvalita života pacientů v terminálních stavech je přímo podmíněna kvalitou zdravotnických služeb, které by měly zajišťovat přiměřenou kvalitu života až do jeho konce. Pokud pacient umírá na nemocničním lůžku, je obvykle lépe postaráno o tišení jeho fyzického utrpení, horší je to s péčí o jeho duchovní potřeby  a zcela chybí péče o rodinné příslušníky a pozůstalé. 
Pro umírání v domácí péči, které je pro pacienta humánnější, zase  nejsou vytvořeny  dostupné a dostatečné zdravotnické služby. Podle statistik OSN patří Česká republika mezi několik zemí s velkým výskytem rakoviny a v kontrastu s tím nízkou spotřebou opiátů. 
Poskytování odborné péče pacientům v terminálních stavech není v České republice doposud uspokojivě vyřešeno a je proto nutné podporovat rozvoj hospiců jako center paliativní péče a léčby bolesti ve všech regionech České republiky. Optimální věcný ukazatel programu je počet hospicových lůžek, který umožní kvantitativní hodnocení výsledků programu, ale i srovnání úrovně paliativní péče v České republice a v zahraničí. Podle zahraničních zkušeností je optimální kapacita 5 hospicových lůžek na 100 000 obyvatel. V České republice to znamená dosažení kapacity 515 hospicových lůžek jako střednědobý cíl. 
Budováním hospiců Česká republika postupně vyrovnává podmínky pro pacienty v terminálních stavech s členskými státy EU. ČR tím naplňuje doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících“.  Péče o tyto pacienty je jedním z ukazatelů kvality zdravotní péče v členských i kandidátských zemích. ČR by měla zachovat stávající podmínky pro vznik nových hospicových zařízení vč. výše podílu státní dotace na celkových nákladech projektu (akce). Efektem fungujícího hospice je i rozvoj domácí péče určené indikovaným pacientům, jejichž život je v předpověditelném časovém úseku těžkou nemocí limitován. Tito pacienti tak mají možnost na poslední a nejtěžší fázi svého života zůstat ve svém domácím prostředí, kde je jim poskytována veškerá potřebná péče. Dochází tím nejen k humanizaci péče o tyto pacienty, ale i k efektivnějšímu vynakládání prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Na domácí péči i na péči v hospicech se vynakládá méně prostředků, než na péči poskytovanou na akutním lůžku, aniž by tím jakkoli utrpěla kvalita léčby a péče.
Vzhledem k výše uvedenému byla stanovena maximální výše účasti státního rozpočtu na realizaci podprogramu  ve výši 70% a současně maximální částka ze státních prostředků na jedno hospicové lůžko ve výši 1 600 000 Kč. 
___________________________________________________________________________


2. Stávající stav řešení hospicové péče v Jeseníku:

Od roku 2005 Město Jeseník přispívá každoročně finančním darem Arcidiecézní charitě Olomouc na provoz Hospice na Svatém Kopečku a současně sleduje počet klientů z Jesenicka,  kteří služeb hospice využili.

2005	5 000,- Kč	2 osoby  - Jeseník
2006                     15 000,- Kč	4 osoby  - 2 Jeseník, 1 Lipová-lázně, 1 Zlaté Hory
2007                     10 000,- Kč                  0

S ohledem na shora uvedené statistické ukazatele se domníváme, že výstavba hospicového zařízení v Jeseníku není v současné době prioritní. Případné potřeby pokryje nám nejbližší Hospic na Svatém Kopečku, který přijímá klienty z celé republiky. 
Rovněž v praxi odboru soc.věcí a zdravotnictví se s požadavky ze strany klientů na řešení tohoto problému nesetkáváme. Problémem je naopak již dlouhodobě absence systematické terénní ošetřovatelské péče, kterou zajišťovala agentura Delfín a přestože se nejedná o sociální službu, je znovuobnovení ošetřovatelské péče  jednou z priorit, které vyplynuly z Komunitního plánu soc.služeb na období let 2007-2010. Domníváme se, že rovněž v oblasti hospicové péče by jako kombinace „lůžkového hospice“ bylo v současné době vhodnější a žádanější zavedení „domácí hospicové péče“, poskytované v domácím prostředí a s rodinným zázemím.
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