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1 Úvod
1.1 Stručne o projekte INTERLINKS
(Rastislav Bednárik)
16 vedecko-výskumných inštitúcií zo 14 krajín Európy sa podujalo
vyvinúť koncept a metodológiu popisu a analýzy dlhodobej starostlivosti o starších ľudí v Európe. Od roku 2008 sa táto úloha rieši
v 7. rámcovom programe Európskej únie HEALTH – 2007 – 3.2.2.
„Health system and long-term care for older people“ (Zdravotné
systémy a dlhodobá starostlivosť o starších ľudí). Samotný vedecko-výskumný projekt má názov „Zdravotné systémy a dlhodobá
starostlivosť o starších ľudí v Európe: Modelovanie prienikov a
súvislostí medzi prevenciou, rehabilitáciou, kvalitou služieb a neformálnou starostlivosťou“ s horizontom ukončenia v októbri 2011.
Koordinátorom riešenia projektu je Dr. Kai Leichsenring z Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum so sídlom vo Viedni.
Na projekte participujú vedecké kolektívy z Rakúska, Nemecka,
Spojeného Kráľovstva, Francúzska, Švajčiarska, Holandska, Dánska, Grécka, Talianska, Španielska, Švédska, Fínska, Slovinska
a Slovenska. Slovensko je zastúpené Inštitútom pre výskum práce
a rodiny so sídlom v Bratislave.
Zámerom projektu je vytvoriť metodológiu na porovnávanie dlhodobej starostlivosti o starších ľudí s cieľom identifikovať stav a budúci
priestor pre vývoj dlhodobej starostlivosti v každej krajine Európy
(najmä Európskej únie). V rámci projektu bude formulovaný súbor
nástrojov na popis a analyzovanie systému dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Osobitná pozornosťť je venovaná hodnoteniu
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a sledovaniu kvality starostlivosti, prevencie a rehabilitácie, podpory neformálne opatrujúcich osôb, ako aj na adresnosť riadenia
a financovania systémov dlhodobej starostlivosti.
Uvedený vedecký projekt s akronymom INTERLINKS vyjadruje
metodologický prístup k analýze dlhodobej starostlivosti o starších
ľudí, pričom hlavný dôraz sa kladie na vzťahy medzi prvkami systému dlhodobej starostlivosti (s previazaním na sociálny a zdravotný
systém). Na účely popisu a analýzy zadefinoval riešiteľský kolektív
projektu tieto základné prvky (elementy) dlhodobej starostlivosti:
-

identita / koncepcia,
politika a riadenie / spravovanie,
postupy a procesy,
manažment a vodcovstvo,
organizačné štruktúry,
prostriedky a zdroje.

Na začiatku projektu jednotlivé národné tímy spracovali informatívne postery znázorňujúce národné systémy (v niektorých prípadoch
skôr len prístupy či nástroje) fungovania dlhodobej starostlivosti,
poukazujúce na rozdiely v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí
v jednotlivých európskych krajinách. Nasledovalo vypracovanie
národných správ zameraných na otázky prevencie a rehabilitácie,
kvality služieb v tejto oblasti, neformálnej starostlivosti a aktivít neformálne opatrujúcich osôb a napokon národné správy zamerané
na otázky riadenia a financovania systémov dlhodobej starostlivosti v participujúcich krajinách. Na báze aktuálneho stavu poznania,
s využitím európskych prieskumov dlhodobej starostlivosti, štatistických zdrojov a tiež príslušných národných správ, riešiteľské
kolektívy pripravili štyri európske konsolidované správy zamerané
na prevenciu a rehabilitáciu, kvalitu služieb, na neformálnu starostlivosť a na riadenie a financovanie dlhodobej starostlivosti.
Zaujímavý je aj metodologicko-inštitucionálny rámec projektu INTERLINKS.
6

Prvotným oponentom každej národnej správy je tzv. Národný panel expertov/tiek a oponentom konsolidovaných európskych správ
je Európska rada expertov/tiek. Tieto panely tvoria uznávaní domáci a európski odborníci a odborníčky pôsobiaci v sektore dlhodobej
starostlivosti. Po validizovaní poznatkov uvedených v národných
správach príslušným Národným panelom expertov/tiek sa zostavuje konsolidovaná európska správa, ktorá je predmetom validizácie
Európskej rady expertov/tiek.
V súčasnosti sa pripravuje súborný dokument príkladov dobrej praxe,
ktorý štruktúrovane popisuje a vyhodnocuje účinnosťť reálnych opatrení uplatňovaných v procese skvalitňovania dlhodobej starostlivosti
o starších ľudí v krajinách Európy. Podobne ako v ostatných pracovných balíkoch, aj v tomto prípade budú národné panely expertov/tiek
validizovať národné príklady dobrej praxe a celý katalóg príkladov
prejde záverečnou validizáciou Európskej rady expertov/tiek.

1.2 Kontext prípravy publikácie a jej štruktúra
(Kvetoslava Repková)
Všetky výstupové dokumenty projektu INTERLINKS na národnej
i medzinárodnej úrovni sa pripravujú a schvaľujú (validizujú) v anglickom jazyku. Už spočiatku tak bolo zrejmé, že ich ďalšia využiteľnosť pre potreby širšej odbornej, ale aj laickej verejnosti bude v jednotlivých krajinách, vrátane Slovenska, značne limitovaná. Národný
panel expertov/tiek - Slovensko preto hľadal možnosti na vydanie
publikácie v slovenskom jazyku, ktorá by sumarizovala jednotlivé
národné a európske dokumenty tvoriace oficiálne výstupy projektu
INTERLINKS. S finančnou a organizačnou podporou Regionálneho
úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO)
a v spolupráci s Kanceláriou WHO na Slovensku bola spracovaná
táto publikácia ako súčasť diseminančnej stratégie projektu INTER-
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LINKS a ako jeden z výstupových dokumentov realizácie úloh Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR a WHO/EURO na roky
2010 a 2011. V rámci tejto spolupráce je plán vydať v rokoch 20102011 dva diely publikácie Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na
Slovensku a v Európe (I a II), s tým, že prvý diel bude zameraný
na otázky neformálnej starostlivosti a kvality v systéme dlhodobej
starostlivosti a druhý na otázky prevencie a rehabilitácie a otázky
spravovania a financovania dlhodobej starostlivosti.
V úvode prvého dielu publikácie sú sprostredkované nielen základné informácie o projekte INTERLINKS a rámcový kontext jej
prípravy, ale aj niektoré vybrané pojmy tvoriace základné terminologické portfólio agendy dlhodobej starostlivosti o starších ľudí
v Európe. Pozornosť je sústredená najmä na tie pojmy, ktoré sa
nenachádzajú v jednotlivých textoch publikácie.
Druhá časť predstavuje problematiku dlhodobej starostlivosti ako
významnú kontinuálnu prioritu Svetovej zdravotníckej organizácie,
ktorá významne ovplyvňuje aj zameranie spolupráce tejto organizácie s jednotlivými členskými krajinami.
Otázkam neformálnej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti a opatreniam orientovaným na neformálne opatrujúce osoby,
je venovaná tretia časť publikácie. Je v nej uvedené plné znenie
národnej správy o   problematike neformálnej starostlivosti a následne plné znenie európskej konsolidovanej správy spracovanej
z podkladov jednotlivých národných správ a iných relevantných európskych výskumných zistení.
Predmetom poslednej časti je problematika manažmentu a zabezpečovania kvality v dlhodobej starostlivosti. Autorský kolektív sprostredkováva preklad európskej konsolidovanej správy k tejto otázke.
Národná správa k nej nebola spracovaná, nakoľko Inštitút pre výskum práce a rodiny ako slovenský zástupca v konzorciu sa priamo
nepodieľal na prácach v rámci tohto vecného piliera projektu.
8

Riešiteľský tím projektu verí, že publikácia bude významným zdrojom najnovších poznatkov o otázkach zdravotných systémov a dlhodobej starostlivosti v Európe a na Slovensku nielen pre tvorcov
politík na rozličných úrovniach, ale aj pre akademickú a študentskú
obec a pre zainteresovaný mimovládny sektor.

1.3 Vybrané základné pojmy dlhodobej starostlivosti
(Kvetoslava Repková)
Dlhodobá starostlivosť (angl. long-term care)
Vymedzenie pojmu dlhodobá starostlivosť nie je v jednotlivých európskych krajinách jednotné, a podľa B. Marin a kol. (2009:5) „...
neexistuje v EÚ žiadna väčšia sociálno-politická agenda, v ktorej
by sa členské štáty líšili viac ako spôsob, akým je organizovaná
a financovaná dlhodobá starostlivosť o ľudí odkázaných na kontinuálnu sociálnu a zdravotnú pomoc“.
Podľa OECD „dlhodobá starostlivosť predstavuje súbor služieb,
ktoré potrebujú osoby odkázané na pomoc inej osoby pri bežných
denných činnostiach počas dlhšej doby. Takáto personálna pomoc
je často kombinovaná so základnými zdravotníckymi službami,
akými sú napr. ošetrovanie rán, manažment bolesti, podávanie
liekov, zdravotný monitoring, prevencia, rehabilitácia alebo služby
paliatívnej starostlivosti. Dlhodobá starostlivosť sa často poskytuje v rezidenčných podmienkach, ktoré sú charakterizované ako
miesta kolektívneho bývania, kde sú služby starostlivosti a bývania
poskytované spolu s verejnými, neziskovými alebo privátnymi spoločnosťami“. (Long-term Care, 2006:17)
Bežné denné činnosti (angl. activities of daily living, ADLs)
OECD ich vymedzuje ako „sebaobslužné aktivity, ktoré musí jedinec
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vykonávať každý deň, ako osobná hygiena, obliekanie, jedenie, líhanie a vstávanie z postele či stoličky, pohybovanie sa, používanie
toalety, kontrolovanie vyprázdňovania“. (Long-term Care, 2006:17)
Inštrumentálne bežné denné činnosti (Instrumental activities of
daily living, IADLs)
„Ide o služby zamerané na udržiavanie domácnosti a domácich
prác, prípravu jedla, pomoc pri premiestňovaní a pri sociálnych aktivitách. OECD označuje takúto starostlivosť za sociálnu starostlivosť nižšej úrovne“. (Long-term Care, 2006:20)
Verejné výdavky na dlhodobú starostlivosť (angl. public expenditure on long-term care)
Pri definovaní tohto typu verejných výdavkov sa Európska komisia
opiera o klasifikáciu systému zdravotníckych výdavkov, delených
na výdavky spojené:
1) so službami dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti, nazývaných aj ako „medicínsky komponent dlhodobej starostlivosti“.
Ide o pomoc pri bežných denných činnostiach, ale aj o pomoc
pri monitorovaní zdravotného statusu odkázanej osoby za
účelom prevencie zvýšenia odkázanosti na pomoc inej osoby,
v kombinácii so základnými zdravotníckymi úkonmi ako ošetrovanie rán, manažment bolesti, podávanie liekov, prevencia,
rehabilitácia alebo služby paliatívnej starostlivosti,
2) so sociálnymi službami dlhodobej starostlivosti chápanými ako
domáca pomoc s inštrumentálnymi bežnými dennými činnosťami (pomoc pri domácich prácach, príprave jedla, nakupovaní,
prepravovaní a pri sociálnych aktivitách). Takéto služby sa poskytujú v domácom alebo rezidenčnom prostredí.
Odkázaná staršia osoba (angl. care dependent older person)
Neexistuje jednotne vymedzená hranica chronologického veku,
po dosiahnutí ktorej by sa osoba považovala na účely dlhodobej
starostlivosti za „staršiu osobu“. Projekt INTERLINKS sa inšpiro10

val veľkým európskym projektom EUROFAMCARE financovaným
v rámci 5. rámcového programu EÚ zameraným na monitoring
podporných služieb pre rodinných opatrovateľov/ľky starajúcich
sa o starších ľudí, pričom za staršiu osobu sa považovala osoba,
ktorá dosiahla vek minimálne 65 rokov (Döhner, Kofahl). Z hľadiska sektora starostlivosti je však nevyhnutné spájanie tejto vekovej
hranice s odkázanosťou na pomoc inej osoby pri bežných denných
alebo inštrumentálnych denných činnostiach, čím vzniká kategória
starších osôb odkázaných na pomoc iných (care dependent older
person) ako osobitná cieľová skupina dlhodobej starostlivosti. Potreby dlhodobej starostlivosti rapídne rastú od vekovej kategórie 75
rokov a osobitným centrom pozornosti sú staršie osoby od vekovej
kategórie 85 rokov (2009 Ageing Report, 2009).
Opatrujúca osoba (angl. carer)
Európska asociácia pracujúca pre opatrujúce osoby „EUROCARERS“
(www.eurocarers.org) definuje opatrujúcu osobu (carer) ako „osobu,
ktorá poskytuje mimo profesionálneho a formálneho rámca neplatenú
opateru niekomu, kto má chronickú chorobu, zdravotné postihnutie
alebo inú dlhodobú zdravotnú potrebu alebo potrebu starostlivosti“.
Oveľa širšie definuje opatrujúcu osobu H. Litske a kol. (2006:6), pričom pre potreby klasifikácie opatrujúcich osôb používa ako hlavné kritérium to, či sú za svoju opatrovateľskú prácu odmeňovaní alebo nie.
1) Osoby opatrujúce za mzdu
„tradiční“ formálni opatrovatelia/ľky osoby, ktoré sú zamestnávané agentúrami zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti a financované vo veľkej miere z verejných zdrojov),
formálni opatrovatelia/ľky „zmiešaného režimu“ (odmeňované
osoby pracujúce buď v dobrovoľníckom sektore, neziskových organizáciách alebo v ziskových opatrovateľských organizáciách),
„nezávislí“ formálni opatrovatelia/ľky opatrujúce osoby registrované v zamestnávateľských agentúrach na účely vysielania pre príležitostné alebo krátkodobé zabezpečovanie starostlivosti),
11

-

opatrujúce osoby zamerané na osobnú asistenciu (platené osoby najímané priamo osobami odkázanými na opatrovanie alebo
ich rodinami či priateľmi).

2) Osoby opatrujúce bez mzdy
dobrovoľníci/čky (nie sú platení, aj keď sú spojení s organizáciami zdravotného či sociálneho sektora starostlivosti;
rozsah ich poskytovanej starostlivosti je veľmi rozmanitý;
môžu byť trénovaní a môžu sa im preplácať dodatočné
náklady súvisiace so starostlivosťou),
rodinne opatrujúce osoby (nie sú platení a poskytujú starostlivosť svojim najbližším, najčastejšie na princípe úzkych vnútro rodinných vzťahov bez očakávania finančnej
odmeny; niekedy však môžu dostávať sociálnu dávku, ktorá im kompenzuje stratu príjmu),
„nepríbuzensky“ opatrujúce osoby (nie sú platení, často
zabezpečujú opateru na priateľskej báze, pre dobré vzťahy; môžu byť odmeňovaní „naturálnou“ formou).
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2 Zdravotnícke systémy a dlhodobá
starostlivosť o starších ľudí
z pohľadu Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO)
(Darina Sedláková)
Ústava WHO hovorí, že každý bez ohľadu na rasu, vek, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia.
Právo na podporu zdravia, ochranu zdravia a obnovu zdravia patrí
medzi základné ľudské práva. Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo
postihnutia.
Aké je z pohľadu týchto medzinárodne uznaných definícií a práv
postavenie starších ľudí?
V roku 2006 žilo na svete 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov,
v roku 2025 to bude dvakrát viac a v roku 2050 ich budú dve miliardy. V tomto roku bude v Európe žiť dvakrát viac ľudí nad 65
rokov než je tomu v súčasnosti, pričom najrýchlejšie rastúci bude
segment veľmi starých ľudí, t.j. tých nad 80 rokov.
Rýchly nárast staršej populácie má už dnes za následok zvyšujúci sa dopyt po službách dlhodobej starostlivosti ((long-term care,
ďalej len LTC). Na jednej strane sa zdravotná starostlivosť vďaka pokrokom vo vede a výskume a vďaka zvýšeným investíciám
do zdravotných služieb zlepšuje, na druhej strane sme svedkami
narastajúcich nerovností v zdraví pre zraniteľné skupiny obyvateľ15

stva. Medzi ne patria aj seniori, pre ktorých sa dostupnosť niektorých služieb stáva problematická, až nemožná. Veľká časť starších
ľudí trpí na viacnásobné chronické ochorenia (kardiovaskulárne,
onkologické, metabolické, respiračné), má problémy s hybnosťou.
K tomu sa často pridružujú poruchy správania, orientácie, strach,
úzkosť, depresia, pocity samoty a zanedbávania zo strany rodiny
a okolia. To všetko zhoršuje kvalitu ich života, ktorú si nedokážu
prinavrátiť vlastným úsilím, ale len pomocou starostlivosti zabezpečenej spoločnosťou.

tov, ktoré ovplyvňujú proces starnutia a zdravie. Týka sa jednotlivca aj celej populácie. Je charakterizované:

Podľa WHO je dlhodobá starostlivosť poskytovanie zdravotných,
sociálnych a osobných služieb na opakovanej alebo kontinuálnej
báze osobám s chronickými telesnými alebo duševnými poruchami. Táto starostlivosť môže byť poskytovaná v inštitucionálnom
prostredí alebo v domácnosti danej osoby. Služby LTC zvyčajne
zahŕňajú symptomatickú a udržiavaciu liečbu, rehabilitáciu a osobnú asistenciu pre osoby všetkých vekových skupín, aj keď v praxi
ide najmä o starších ľudí.

Charakter zdravotníckeho systému je významným determinantom
zdravia. Čím lepšie dokáže reagovať na potreby ľudí, tým väčší
potenciál zdravia vyprodukuje. Zároveň platí, že dobrý zdravotný stav priamo aj nepriamo prispieva k ekonomickému rozvoju
a blahobytu, tak na individuálnej ako aj národnej úrovni. Správna
investícia do zdravia a do zdravotníckeho systému vedie nielen
k zlepšovaniu zdravia spoločnosti, ale aj k ekonomickému rozvoju
a väčšiemu sociálnemu blahobytu.

Výdavky na dlhodobú starostlivosť tak budú v nasledujúcich desaťročiach významne rásť nielen absolútne, ale aj ako percento
HDP v mnohých krajinách, nielen tých najvyspelejších. V krajinách
OECD sa odhadujú na 2% - 4%.

Záujem koordinovať sociálne a zdravotné služby všeobecne narastá.
Z pohľadu zdravotníctva je to dôležité najmä kvôli nasledovnému:

Podľa WHO znamená starnutie populácie (globálne starnutie) zvýšené sociálne a ekonomické požiadavky na všetky krajiny. Je nevyhnutné prijať reformy a reorganizovať sociálne a zdravotnícke
systémy tak, aby slúžili aj starším občanom a zároveň vytvárať
podmienky na zdravé a aktívne starnutie. Aktívne starnutie je proces optimalizácie príležitostí pre zdravie, participáciu a bezpečnosť
za účelom zvýšenia kvality života v jeho jednotlivých vekových etapách. Neznamená to len adekvátnu dostupnosť zdravotníckych
služieb v prípade choroby, ale dosiahnutie a udržanie najvyššieho
potenciálu zdravia, t.j. telesnej, duševnej a sociálnej pohody počas
celého života systematickým ovplyvňovaním všetkých determinan-

-
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-

-

-

autonómiou (schopnosť rozhodovať o sebe, žiť podľa vlastných
pravidiel a zásada),
samostatnosťou / nezávislosťou (schopnosť fungovať samostatne bez alebo len s minimálnou pomocou iných),
kvalitou života (subjektívne hodnotenie zdravia a života, zhoršuje sa so stratou autonómie a samostatnosti).

chronické ochorenia spotrebovávajú čím ďalej tým viac finančných prostriedkov (zvyšovanie veku, zlepšovanie liečby),
zdravotná starostlivosť má byť primárne zameraná na prevenciu, diagnózu a liečbu akútnych ochorení, resp. akútnych epizód chronických ochorení,
hospitalizácie z dôvodov nedostatku sociálnych lôžok, domácej
ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti idú na úkor kvality
a nákladovej efektívnosti poskytovaných zdravotníckych služieb,
v systéme, ktorý fragmentovane poskytuje zdravotné aj sociálne služby, je pacient často krát stratený.

Všetky európske krajiny očakávajú, že s rastúcim počtom starších odkázaných ľudí budú dramaticky narastať náklady na formálnu a nefor17

málnu dlhodobú starostlivosť o chronicky chorých ľudí. S tým súvisiace
zvyšujúce sa finančné bremeno vyžaduje už dnes čo najefektívnejšie
využitie disponibilných zdrojov, t.j. snahu o čo najoptimálnejšie zostavenie spektra služieb dlhodobej starostlivosti pre jednotlivca a pre celé komunity tak, aby spĺňali tri základné atribúty: boli geograficky dostupné,
kvalitné a finančne únosne pre jednotlivca aj pre spoločnosť.

Trvalo udržateľný systém služieb LTC musí byť spravodlivý a flexibilný. Preto treba v každej krajine dosiahnuť konsenzus o mechanizmoch jeho fungovania a financovania. Národné vládne zložky
zodpovedné za zdravotné a sociálne politiky a riadenie by mali:

Vďaka politikám, ktoré podporujú nezávislosť a prevenciu ďalšieho
zhoršovania chronických ochorení u starších ľudí, možno dosiahnuť želaný stav, že náklady na LTC sa udržia v medziach spoločenskej únosnosti, nie však na úkor kvality života postihnutých osôb.

-

Vyžaduje to zodpovedné prognózovanie a plánovanie, ktoré kombinuje hodnotenie potrieb budúcich generácií starších ľudí s alokovaním potrebných zdrojov. Fragmentovaná a epizodická starostlivosť musí byť nahradená integrovanými a koordinovanými službami
s príslušným sortimentom poskytovateľov, pričom sa nesmie zabúdať ani na individualizovanú starostlivosť, ak je takáto potrebná.
Aké sú možnosti zorganizovať po všetkých stránkach efektívnu LTC?
Jedna možnosť je vytvorenie bezpečnej siete minimalizujúcej plošné intervencie zo strany štátu, ktorý koncentruje podporu na tie
skupiny obyvateľstva, ktoré nie sú schopné samy si zabezpečiť
služby LTC. Je to dobrý model z hľadiska kontroly verejných výdavkov, vyžaduje však rozsiahly aparát, ktorý musí neustále situáciu monitorovať, aby podpora bola poskytnutá tým, ktorí na ňu
majú podľa dohodnutých podmienok nárok. Druhá možnosť je
univerzálna podpora všetkých, ktorí dosiahnu určitý vek, prípadne
trpia na určitú chorobu. Systém je byrokraticky menej náročný, ale
s rastúcim počtom starších ľudí môže byť finančne náročnejší.

-

-

posilňovať koordináciu jednotlivých zložiek LTC, aby medzi sebou nesúperili, ale sa synergicky podporovali,
vypracovať štandardy kvality pre formálnu aj neformálnu LTC
a podľa nich manažovať sieť poskytovateľov,
zabezpečiť dostupné a zrozumiteľné informácie o LTC pre tých,
ktorí ich potrebujú,
zaradiť informácie a vedomosti o LTC do učebných osnov
pregraduálneho a celoživotného vzdelávania nielen zdravotníckych a sociálnych pracovníkov, ale aj architektov a urbanistov
a všetkých ľudí, ktorí sa podieľajú na vytváraní dôstojných podmienok života seniorov.

Pre každú krajinu znamená rast podielu starších na celkovej populácii ľudí veľkú výzvu. Poučenie ani inšpirácia sa v tomto smere z histórie nedá čerpať. Krajiny prichádzajú s rôznymi modelmi
a vzájomne sa od seba učia z príkladov dobrej praxe. Tie podčiarkujú najmä to, ako samotná staršia osoba vníma kvalitu vlastného
života. Aj človek odkázaný na LTC má právo na primeraný stupeň
osobnej kontroly nad poskytovanou starostlivosťou či z hľadiska jej
rozsahu, kvality, finančnej náročnosti a bezpečnosti. Z toho vyplýva, že poskytované služby musia nielen pokryť nevyhnutné zdravotné a sociálne potreby, ale aj vyvolávať u odkázaných starších
ľudí „spokojnosť a dobrý pocit zo života“.

Mnohé členské štáty EU čelia rovnakým výzvam, preto je vhodné,
aby si vymieňali informácie a čerpali zo skúseností úspešných modelov systémov LTC v Európe aj inde.
18
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1 Úvod a kontext
1.1 Neformálna starostlivosť a formálna starostlivosť
– definície, rozdiely
Hegyi (2007, 2008) vymedzuje dlhodobú starostlivosť ako poskytovanie komplexnej lekárskej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej
starostlivosti po dlhšiu alebo dlhú dobu, poprípade ako trvalú starostlivosť. V rámci slovenskej legislatívy však neexistuje explicitné
vymedzenie pojmov „dlhodobá starostlivosť“, „neformálny sektor
starostlivosti“ či „formálny sektor starostlivosti“. Pojem dlhodobá
starostlivosť sa explicitne uvádza od roku 2006 len v rámci dokumentu „Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie“, v ktorom sa vymedzuje inštrumentálne ako „sociálne
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služby, peňažný príspevok za opatrovanie a peňažný príspevok na
osobnú asistenciu“ (Národná správa, 2008, s. 63). Z tejto definície
a jej komponentov možno implicitne odvodiť aj vymedzenie formálneho a neformálneho sektora starostlivosti, osobitne vo vzťahu
k starším občanom. Neformálnu starostlivosť pracovne na účely
tejto správy vymedzujeme ako starostlivosť:
-

-

poskytovanú osobám, ktoré sú dlhšie obdobie odkázané na
pomoc inej osoby pri bežných denných činnostiach (úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity) z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
zabezpečovanú prevažne najbližšími v domácom prostredí,
príp. inými osobami, ktoré s nimi zdieľajú spoločnú domácnosť,
nevyžadujúcu osobitnú kvalifikáciu opatrujúcich osôb.

Formálnou starostlivosťou sa na druhej strane rozumie starostlivosť:
-

-

-

-

poskytovaná osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby
pri bežných denných činnostiach (úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity) alebo sú ohrozené z vážnych dôvodov (napr. domáce týranie, strata obydlia),
poskytovaná profesionálnymi pracovníkmi/čkami sociálnych
služieb zabezpečovaných miestnou alebo regionálnou samosprávou alebo neverejnými poskytovateľmi,
poskytovaná vo forme sociálnych služieb (vrátane sociálneho
poradenstva) v domácom prostredí alebo v nejakom zariadení
dennou, týždennou alebo celoročnou formou,
s  rozsahom nároku na starostlivosť minimálne 2 hodiny denne,
financovaná primárne z rozpočtov miestnej a regionálnej samosprávy, úhrady užívateľa/ľky sociálnej služby, príp. z iných zdrojov,
vyžadujúca plnenie zákonom stanovených kvalifikačných predpokladov na strane zamestnancov/kýň sociálnych služieb.

K rozlišovaniu formálneho a neformálneho sektora starostlivosti
nepriamo napomáha aj označovanie osôb a subjektov, ktoré sa
28
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v tomto sektore angažujú. V rámci neformálneho sektora starostlivosti hovorí zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia o tzv. fyzických osobách (príbuzné osoby), resp. o iných fyzických osobách (priatelia,
známi, susedia), ktoré opatrujú. V prípade formálnej starostlivosti
ide v zákone o sociálnych službách o verejného alebo neverejného
poskytovateľa sociálnych služieb. Verejný poskytovateľ sociálnej
služby je právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo
vyšším územným celkom. Všetky inak zriadené právnické a fyzické osoby sú neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

1.2 Právne aspekty starostlivosti, zodpovednosti rodiny
a štátu
Na viacerých miestach (napr. Repková, 2007; Brichtová, Repková,
2009) sme konštatovali, že je veľmi ťažké operacionalizovať pojem
rodinná starostlivosť a „kvantifikovať“ záväzky, ktoré majú členovia
rodiny voči odkázaným osobám, resp. porovnávať ich voči sektoru formálnej starostlivosti. Vychádzame zo všeobecnej zásady
definovanej v čl. 4 zákona č. 36/2005 Z.z. Zákon o rodine, podľa
ktorého „Všetci členovia rodiny majú povinnosť si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny“. V zákone o sociálnych službách
a zákone o peňažných príspevkoch, ktoré sú platné od januára
2009, sa rodina odkázanej osoby stáva významným subjektom,
s ktorým má poskytovateľ sociálnych a zdravotných služieb povinnosť spolupracovať za účelom aktivizácie a posilnenia sebestačnosti a dôstojnosti odkázanej osoby a jej zotrvania v prirodzenom
rodinnom alebo komunitnom prostredí. Záväzky rodiny sú explicitne vyjadrené v princípe spolufinancovania peňažných príspevkov a sociálnych služieb, kedy sa zohľadňuje príjem najbližších
(manžel, manželka, deti) vychádzajúc z ich vyživovacej povinnosti
všeobecne upravenej v Zákone o rodine. Spolufinancovanie je re-
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gulované tak, že vyživovacia povinnosť sa realizuje iba v prípade,
ak príjem rodinných príslušníkov je vyšší ako 1,3 sumy životného
minima. Podľa vyjadrenia špecialistu na legislatívne otázky Združenia miest a obcí Slovenska je však v oblasti sociálnych služieb
ukladanie povinností rodinným príslušníkom podieľať sa finančne
na zabezpečovaní starostlivosti o závislého člena rodiny prakticky
nemožné. Je to spôsobené neexplicitnou formuláciou vyživovacích
povinností zaopatrených detí voči ich rodičom. (Konečný, 2009,
člen Národného panelu expertov/tiek Slovensko)1

1.3 Hlavné komponenty služieb v národnom systéme
dlhodobej starostlivosti
Dlhodobá starostlivosť má v podmienkach Slovenska prevažne kuratívnu povahu, t.j. realizuje sa až na základe vzniku zdravotno-sociálneho problému a na základe žiadosti odkázanej osoby, resp. niekoho
z jej rodiny. Absentuje systematickejšia primárna prevencia na predchádzanie odkázanosti na pomoc inej osoby, resp. na jej prehlbovanie
(napr. formou pravidelného skríningu staršej osoby v jej domácnosti
realizovaného geriatrickými sestrami) a kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti.2 Komponenty sú schematizované v obrázku.
Obrázok 1: Komponenty národného systému dlhodobej starostlivosti
Primárna
prevencia

Kombinovaná
starostlivosť

Poradenstvo, komunitný rozvoj, partnerstvá
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Okrem schematizácie založenej primárne na prostrediach, kde
sa starostlivosť poskytuje, možno použiť pri stanovovaní zložiek
národného systému dlhodobej starostlivosti aj sektorový prístup,
nakoľko sektorovo sú služby organizované aj financované.
A. sektor zdravotných služieb dlhodobej starostlivosti
V decembri 2006 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR „Koncepciu
zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria“ vymedzujúcu geriatrickú starostlivosť ako prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu
a rehabilitáciu osôb starších ako 65 ročných. Všeobecne sa v nej
konštatuje, že „kľúčovou otázkou je potreba vyriešenia dlhodobej starostlivosti, ktorá nie je v súčasnosti vyriešená“ (Koncepcia,
2006:4). Zdravotná starostlivosť o staršie osoby sa poskytuje v geriatrických ambulanciách, stacionároch, oddeleniach, klinikách, ale
aj v liečebniach pre dlhodobo chorých či v geriatrických centrách.
V rámci dlhodobej starostlivosti možno geriatrickú starostlivosť
poskytovať aj v zariadeniach sociálnych služieb. V domácom prostredí osoby možno vybrané úkony zdravotnej starostlivosti o staršie osoby poskytovať prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Na základe indikovania odborným lekárom je
geriatrická starostlivosť odkázanej osobe poskytovaná zdarma na
základe verejného zdravotného poistenia. Z verejného zdravotného poistenia sa v základnej výbave poskytujú zdarma aj potrebné
pomôcky a technické zariadenia kompenzujúce funkčné obmedzenia orgánov a orgánových systémov.3
B. sektor sociálnych služieb a sociálnych intervencií dlhodobej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť
(prevencia, akútna zdravotná starostlivosť,
rehabilitácia)

Domáca
starostlivosť

Bednárik a kol., 2009

Sociálny sektor poskytuje rôznorodé opatrenia dlhodobej starostlivosti:
Rezidenčná
starostlivosť

-

peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia pre osoby uznané za osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Umožňujú im zotrvať v domácom prostredí, podporujú
nielen ich sociálnu integráciu, ale pomáhajú aj členom rodiny
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zabezpečovať starostlivosť v domácom prostredí. Súčasťou je
aj peňažný príspevok na opatrovanie a bezplatné sociálne poradenstvo. Sú financované zo štátneho rozpočtu a realizované
orgánmi špecializovanej štátnej správy,
sociálne služby poskytované terénne, ambulantne alebo pobytovo. Deklarovanou sociálno-politickou prioritou je poskytovanie
sociálnych služieb terénnou, ambulantnou alebo týždennou formou. Sú financované z regionálnych a miestnych rozpočtov, úhrad od klientov/tiek, príp. z iných zdrojov a realizované orgánmi
miestnej, regionálnej samosprávy a neverejnými poskytovateľmi,
dotačná politika pre samosprávu a občiansky sektor. Ide o poskytovanie dotácií na nové typy sociálnych služieb, na rekondično-rehabilitačné pobyty odkázaných osôb a ich sprevádzateľov
či na iné občianske aktivity. Je financovaná zo štátneho rozpočtu,
ale aj z darov, nadácií, v rámci filantropických programov veľkých
zamestnávateľov či iných významných inštitúcií (napr. bánk).

Moderné prvky integrovanej dlhodobej starostlivosti o odkázané
staršie osoby (Pillinger, 2001) priniesla sociálna legislatíva platná od
1. januára 2009. Ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti priamo v zariadeniach sociálnych
služieb (§22 zákona o sociálnych službách) a naopak, o poskytovanie sociálnych služieb v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (§70 zákona o sociálnych službách) po jeho zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb.

1.4 Údaje o neformálne opatrujúcich členoch rodiny
a iných neformálne opatrujúcich neplatených
osobách
Pomoc poskytovaná v domácom prostredí blízkymi je často „skrytá“, t.j. vykonávaná na princípe najbežnejšej vnútrorodinnej a medzigeneračnej solidarity a je mimo „dosahu“ sociálnych štatistík. V
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prieskume Bodnárovej a kol. (2005) napr. až 82% respondentov/
tiek uviedlo, že starostlivosť o odkázaného člena rodiny poskytuje
bez akejkoľvek finančnej náhrady. Iné výskumy (napr. Bednárik,
2004) dokumentujú, že vzťahy v rodine hodnotia často staršie osoby ako dobré a v prípade potreby pomoci sa primárne spoliehajú
práve na pomoc rodiny.
V ďalšej analýze o rodinných a iných neformálnych opatrovateľoch/ľkách sa budeme opierať o výsledky unikátneho prieskumu zameraného na mapovanie charakteristík rodinných opatrovateľov/
liek vo veku 18-64 rokov - poberateľov/liek peňažného príspevku
na opatrovanie, ktorí zabezpečujú starostlivosť o odkázaných členov rodiny starších ako 6 rokov. Vyše 60% z nich pritom opatruje
odkázané osoby staršie ako 65 rokov, osobitne staršie ženy. Okrem poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie sme sa zamerali aj na tých, ktorí vykonávajú svojim blízkym v rámci zákonom
stanovených možností osobnú asistenciu (Repková, 2008). Obe
skupiny opatrovateľov/liek svojimi charakteristikami najviac zodpovedajú v podmienkach Slovenska neformálnym opatrovateľom/
ľkám, na ktorých je primárne zameraný WP5.
Z celkového počtu 57 034 analyzovaných poberateľov/liek peňažného príspevku za opatrovanie bolo cca 82% žien a 18% mužov. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii 51-64 rokov (47%), pomerne významné zastúpenie (36%) bolo aj vo vekovej kategórii 36-50 rokov.
Najčastejšie boli vo vzťahu k odkázanej osobe v pozícii dospelého
dieťaťa (viac ako 40%), čo nasvedčuje faktu, že najčastejšie opatrovanou osobou v domácom prostredí sú starnúci rodičia. Takmer tri
štvrtiny opatrujúcich a opatrovaných osôb žije v spoločnej domácnosti, najmä vo vekovej kategórii 31-50 ročných rodinných opatrovateľov/liek (potvrdzuje aj výskum Bodnárovej a kol., 2005). Takmer
polovica (45%) rodinných opatrovateľov/liek vo veku 18-64 rokov
začala opatrovať člena rodiny v situácii vlastnej nezamestnanosti,
častejšie v prípade nezamestnaných mužov (65% mužov voči 41%
žien). Aj keď platná legislatíva povoľuje zároveň opatrovať a praco33
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vať, túto možnosť využívalo len cca 2% poberateľov/liek peňažného
príspevku za opatrovanie. Cca 74% z nich pracovali v zamestnaneckom pomere, ostatní ako samostatne zárobkovo činné osoby.
Vyše 80% osôb, ktoré zároveň pracovali a opatrovali, boli ženy.
Opatrujúce osoby poskytovali komplexnú pomoc pri všetkých bežných denných činnostiach, pomoc v domácnosti či v podpore sociálnych aktivít odkázaných osôb, nakoľko poskytovanie peňažného
príspevku na opatrovanie bolo do 31. decembra 2008 určené pre situáciu odkázanosti na celodennú opateru. Od januára 2009 je zákonom požadovaná odkázanosť minimálne v rozsahu 8 hodín denne,
pričom podmienkou je odkázanosť na pomoc v oblasti sebaobsluhy.
Prieskum neposkytol informácie o vzdelanostnej a kvalifikačnej
štruktúre poberateľov/liek peňažného príspevku za opatrovanie.
Čiastočnú informáciu tohto druhu poskytol dávnejší prieskum Ladovičovej (2005), v ktorom z 500 osôb vykonávajúcich rodinné opatrovanie malo až 64% minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou.
Zo všeobecne dostupných sociálnych štatistík vyplýva, že z celkového počtu cca 51 000 súčasných poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie opatruje cca 2000 (približne 4%) súčasne
viac odkázaných osôb (stav k aprílu 2009). Určité zmeny v počte
poberateľov/liek peňažného príspevku možno očakávať v súvislosti s faktom, že od januára 2009 možno peňažný príspevok na
opatrovanie poskytovať aj iným ako blízkym osobám, podmienkou je však zdieľanie spoločnej domácnosti s odkázanou osobou.
Predpokladáme, že inými neformálne opatrujúcimi osobami budú
členovia širšej rodiny, susedia, známi či priatelia.
V pozícii rodinných osobných asistentov/tiek v čase prieskumu
bolo len 234 osôb, cca 60% žien a cca 40% mužov, najčastejšie vo
veku 51-64 rokov. Nízke zastúpenie tejto kategórie bolo spôsobené prísnymi legislatívnymi podmienkami na výkon osobnej asistencie rodinnými príslušníkmi.
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1.5 Kultúrny a súčasný politický kontext
Začiatkom tohto desaťročia bol spoločenský a politický diskurz
k postaveniu rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti o staršie
osoby sústredený primárne na otázky zabezpečenia základného
príjmu opatrujúcich rodinných osôb – sociálnej dávky, ktorá mala
tradične plniť úlohu substitúcie za stratu príjmu z dôvodu prerušenia zamestnania. Na vyriešenie tejto otázky nadväzovali neskôr širšie otázky sociálnej ochrany rodinných opatrujúcich osôb
(najmä ich zdravotného a dôchodkového poistenia), ktoré sa na
uvedený účel stali poistencami štátu. V snahe podporiť právo voľby opatrujúcej osoby zosúlaďovať svoje pracovné a opatrovateľské záväzky sa v legislatíve formulovala aj možnosť opatrovať
a zároveň pracovať s obmedzenou výškou príjmu zo zárobkovej
činnosti. V rámci zosúlaďovacej politiky boli prijaté aj legislatívne
opatrenia v rámci verejných služieb zamestnanosti na podporu
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí mali dlhodobejšie rodinné povinnosti a záväzky. Od konca minulého desaťročia sa hľadala aj cesta, ako odľahčiť najbližších členov rodiny
od náročných opatrovateľských záväzkov. V roku 1999 bola zavedená v podmienkach Slovenska osobná asistencia a peňažný
príspevok na osobnú asistenciu, ktorú vykonávajú primárne osoby mimo okruhu blízkych. Možnosť poskytovať osobnú asistenciu
v domácnosti osoby staršej ako 65 ročnej bola zákonne upravená
až v roku 2005.
Najnovšie opatrenia sa týkajú systému odľahčovacích služieb pre
opatrujúcich členov rodiny bez negatívneho vplyvu na poskytovaný
peňažný príspevok. Opatrenia boli zavedené do právneho poriadku
a praxe od januára 2009 novou právnou úpravou v oblasti sociálnych službách. Rovnako sa vytvorila možnosť, aby mohli peňažný
príspevok na opatrovanie poberať aj iné ako blízke osoby, čím sa
vytvorí reálny priestor pre rozširovanie okruhu osôb angažujúcich
sa v neformálnom sektore starostlivosti.
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rehabilitačnú starostlivosť o chorých starších ľudí odkázaných na
pomoc inej osoby.

2 Hlavné súvislosti a prieniky medzi
neformálne opatrujúcimi osobami
a zdravotným a dlhodobým
systémom starostlivosti
2.1 Politiky zamerané na tých, ktorí neformálne opatrujú
osoby so zdravotným postihnutím alebo staršie
osoby odkázané na starostlivosť
Jedným z cieľov Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006
– 2010 v oblasti sociálnej inklúzie je záväzok venovať osobitnú pozornosť starším občanom a občanom so zdravotným postihnutím,
ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, a to tak, aby mohli zotrvať
čo najdlhšie v rodinnom prostredí a zároveň zlepšiť finančnú situáciu ich opatrovateľov/liek.
Ďalším kľúčovým dokumentom je Národný program ochrany starších ľudí (schválený vládou SR v roku 1999), ktorý v koncentrovanej podobe prezentuje vládnu politiku voči starším občanom,
vrátane pomoci zo strany neformálnych (rodinných) opatrovateľov/liek. S cieľom zosúladiť ich pracovné povinnosti a starostlivosť o staršieho člena rodiny sa v dokumente požaduje rozvoj
siete odľahčovacích terénnych sociálnych služieb poskytovaných
staršiemu občanovi počas pracovnej doby rodinných príslušníkov, ale aj počas ich oddychu. V oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti je formulovaný dôležitý záväzok poskytovať informácie
a relevantné zacvičenie rodinným príslušníkom pre zdravotnú a
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Významným národným dokumentom voči neformálne opatrujúcim
osobám je aj Národný program rozvoja životných podmienok ľudí
so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života schválený vládou SR v roku 2001. V časti týkajúcej sa podpory „Rodiny a integrity osobnosti“ (pravidlo č. 9 Národného programu) je
zahrnutý záväzok štátu zabezpečiť rodinným príslušníkom, ktorí
opatrujú osoby so zdravotným postihnutím, odpočinok prostredníctvom krátkodobej opatrovateľskej služby. Záväzky vlády v oblasti podpory neformálne opatrujúcich osôb sa premietli najmä do
právnej úpravy v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č.
447/2008 Z.z.) a právnej úpravy v oblasti sociálnych služieb (zákon
č. 448/2008 Z.z.).
Kľúčovou otázkou podpory neformálnych a rodinných opatrovateľov/liek je aj ich sociálna ochrana v zdravotnom a sociálnom
systéme ako ochrana pred rozličnými typmi sociálne rizikových
situácií. Podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je štát platiteľom
zdravotného a sociálneho poistenia za osoby, ktoré systematicky
opatrujú a nepracujú.
V platnej slovenskej legislatíve existuje niekoľko inštitútov, ktoré
majú ambíciu podporovať zosúlaďovanie pracovných a opatrovateľských povinností rodinných opatrovateľov/liek. Takéto zámery
sú vyjadrené aj v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna
inklúzia do roku 2013 financovaného v rámci Európskeho sociálneho fondu.
Bližšie sú jednotlivé formy podpory neformálne opatrujúcich osôb
uvedené v časti 2.4 tejto správy.
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2.2 Prepojenia a priepasti medzi neformálne a formálne
opatrujúcimi osobami
Nie sú k dispozícii systematické dlhodobejšie výskumy, štúdie či
iné správy, ktoré by komplexným spôsobom analyzovali vzájomné väzby a spoluprácu medzi formálnym a neformálnym sektorom a opatrovaním, resp. spoluprácu rodín s formálnymi poskytovateľmi sociálnych služieb. Bodnárová a kol. (2005) analyzovali
potreby rodín s odkázaným členom v oblasti sociálnych služieb.
Najčastejšie formulovali svoje požiadavky na formálne sociálne
služby práve rodiny starajúce sa o staršiu či zdravotne postihnutú
osobu. 14% respondentov/tiek uvádzalo potrebu opatrovateľskej
služby poskytovanej v domácnosti odkázanej osoby (pomoc v
sebaobsluhe, starostlivosť o domácnosť), 10% preferovalo výstavbu zariadení permanentnej starostlivosti (osobitne domovov
dôchodcov), 5% vývarovne pre dôchodcov či kluby dôchodcov
a 4% sociálne služby poskytované dennou alebo týždennou formou. Zaujímavé príklady spolupráce rodiny s rezidenčnými sociálnymi službami na lokálnej úrovni priniesol prieskum Matulayovej a kol. (2009). Autorky zistili nevyhnutnosť intervencií rodiny
v prípade starostlivosti v rezidenčných zariadeniach sociálnych
služieb najmä v prípade, ak ide o staršie zariadenia. Stará architektúra týchto zariadení obmedzuje pohyb jej starších odkázaných klientov/tiek, ktorí sa dostávajú mimo ich priestrov najmä
vďaka spolupráce s rodinou.
Z praktických skúseností a informácií poskytovaných užívateľmi/
ľkami a poskytovateľmi sociálnych služieb a iných typov sociálnych
intervencií vyplýva, že spolupráca formálneho a neformálneho
sektora sa realizuje hlavne ako kombinácia neformálnej rodinnej
starostlivosti a opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnosti
staršej osoby profesionálnymi opatrovateľmi/ľkami - zamestnancami obce. Profesionálni opatrovatelia/ľky poskytujú starostlivosť
odkázaným osobám najmä čase, keď ich príbuzní sú v zamestnaní
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alebo študujú (napr. vnuci). Keďže príbuzní pri takejto kombinácii
neposkytujú intenzívnu viac ako 8-hodinovú dennú starostlivosť,
nepoberajú ani peňažný príspevok na opatrovanie. Kombinácia by
bola možná pri peňažnom príspevku na opatrovanie a starostlivosti v dennom zariadení sociálnych služieb. Vyskytuje sa však
minimálne, nakoľko z celkového počtu ubytovacích dní sa v predchádzajúcom období poskytovalo len necelých 3% formou dennej
starostlivosti (Zariadenia, 2007). Podľa skúseností verejných aj
neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby najčastejšie sa
volí kombinácia opatrovateľskej služby a rodinnej starostlivosti v
prípade, ak rodinní príslušníci z rozličných dôvodov nemôžu alebo nechcú zanechať zamestnanie alebo ak sa rodina snaží ušetriť
finančné prostriedky na úhradu nákladov opatrovateľskej služby a
redukuje ju na absolútne minimum (napr. podávanie jedla, donáška
jedla, pomoc pri toalete). Skúsenosti s odľahčovacími opatreniami
pre neformálne opatrujúce osoby sú zatiaľ minimálne (opatrenia
vstúpili do platnosti len od januára 2009). Prvotné informácie signalizujú, že v prípade potreby zabezpečenia odľahčovacej služby,
obce nie sú schopné flexibilne poskytnúť náhradnú službu odkázanej osobe, navyše, o odľahčovaciu službu je potrebné požiadať
s veľkým časovým predstihom (1 až 2 mesiace). Obce zdôvodňujú situáciu nedostatkom profesionálnych opatrovateľov/liek a
finačných prostriedkov. Problémom je aj zabezpečenie sociálnej
služby po pracovnom čase a cez víkendy, ale aj súvisle v rozsahu
12 hodín denne alebo v situáciach, keď potrebuje neformálny opatrovateľ/ľka pomoc okamžite (napr. v čase náhlej hospitalizácie).
Rovnako je problémom nedostatok voľných miest v zariadeniach
sociálnych služieb, hlavne u verejných poskytovateľov, ktoré sú
tiež náhradným riešením počas odľahčovacích období.
Osobitnou otázkou je problém zlého zaobchádzania v opatrovateľských vzťahoch. Tento fenomén chápeme ako fenomén dvojstrannej povahy (zlé zaobchádzanie opatrujúcej osoby voči opatrovanej
osobe, ale aj naopak). Na Slovensku neexistujú systematickejšie
výskumy v tejto oblasti, resp. zistenia odborníkov/čok nie sú konzis39
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tentné. Navyše existujúce výskumy sa zaoberajú prakticky výlučne
len zlým zaobchádzaním voči opatrovanej osobe, nie naopak.
Podľa výsledkov prieskumu Lackovičovej (2003) starší ľudia neuvádzali existenciu zlého zaobchádzania voči ich osobe, aj keď pripúšťali, že závislosť na opatrujúcich osobách môže zvyšovať riziko
takéhoto zaobchádzania. Naopak, Balogová (2007) na základe
svojej výskumnej práce, ale aj opierajúc sa o práce iných autorov
(napr. Koval, 2001) uzatvára, že zlé zaobchádzanie voči starším
odkázaným osobám je v slovenských rodinách pomerne rozšírené
(Balogová, 2007:17). V jej výskumných kazuistikách sa zlé zaobchádzanie so staršími odkázanými osobami často spája s alkoholizmom detí, na starostlivosť ktorých je staršia osoba odkázaná, či
s ekonomickým zneužívaním starších príbuzných. V prípade, že
zneužívanie vedie k zdravotnej ujme staršej osoby, zdravotnícke
zariadenia vybavujú ďalšiu starostlivosť o odkázanú osobu buď v
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb.
Problematika zlého zaobchádzania so staršími osobami je obsiahnutá aj v Národnom programme ochrany starších ľudí. Najnovšia
súhrnná správa o realizácii Národného programu v rokoch 20072008 informuje v časti 8 zameranej na oblasť bezpečnosti o aktivitách Policajného zboru na úseku prevencie zlého zaobchádzania
so staršími osobami v rodinách diseminovaním letákov “Domáce
násilie, týranie v rodinách”. (Návrh, 2009)
Osobitným problémom je starostlivosť o staršie osoby s demenciami. Podľa skúseností gerontopsychiatrov je problemtické nájsť
pre takéto osoby starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.
Zostávajú buď v zdravotníckych zariadeniach (často vnímaní ako
“ťarcha”) alebo v prípade, že sa o nich rozhodne starať v domácom prostredí rodina, hrozí nebezpečenstvo nedostatočnej
starostlivosti, niekedy až zlého zaobchádzania z dôvodu preťaženosti členov rodiny.
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Akokoľvek, samotný fenomén zlého zaobchádzania so staršími
odkázanými osobami je pripúšťaný na Slovensku v oveľa nižšom
rozsahu ako priemerne v Európe.4 Ak sa však deje, Slovensky a
Slováci ho výrazne častejšie spájajú so zlým zaobchádzaním zo
strany najbližších (detí, partnerov, súrodencov, spolu 55%) ako primerne Európania a Európanky (spolu 36%) (Health, 2007, QA32).
Na druhej strane, je to často práve rodina, ktorá bráni rozpoznávaniu a riešeniu takýchto prípadov aj formou verejnej intervencie
(Balogová, 2007).

2.3 Pozitívne a negatívne aspekty zabezpečovania
opatrovania
Význam pomoci rodiny odkázaným osobám, napriek rozvoju kvalitných služieb dlhodobej formálnej starostlivosti, potvrdili viaceré
výskumy (napr. Bednárik, 2004; Repková, 2004; Repková, 2006).
V našom výskume (Repková, 2006) zameranom na životné podmienky rodín so zdravotne postihnutým členom poskytovali respondentom/tkám s ťažkým zdravotným postihnutím pomoc pri
bežných denných činnostiach najčastejšie príbuzní (takmer 70%).
V otázkach zabezpečenosti pomoci pri bežných denných činnostiach vyjadrovali respondenti/tky najvyššiu mieru spokojnosti. Iné
výskumy však poukazovali na negatívne dopady a súvislosti systematického opatrovania. V prieskume Pavlíkovej, Kondášovej
(2001) len 18% z 298 odpovedajúcich rodinných opatrovateľov/
liek uviedlo, že sa zdravotne cíti dobre. Naopak, 48% malo nejaké zdravotné problémy a 34% uviedlo vážne zdravotné problémy.
Najhoršiu zdravotnú kondíciu pritom uvádzali osoby so základným vzdelaním. Podľa skúseností respondentov/tiek prítomnosť
zdravotne postihnutého člena v podmienkach slovenských rodín
je priveľkým bremenom, znamenajúcim obmedzovanie vlastných
aktivít, koníčkov a kontaktov, nedostatok času na ostatných členov rodiny, nemožnosť zlepšiť si finančnú situáciu a preťaženosť
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vedúcu k napätiu vo vzťahoch. B. Bodnárová a kol. (2005) vo
svojom výskume zistili, že až 87% respondentov/tiek zapojených
do rodinnej starostlivosti o odkázaného člena je vedených pocitom povinnosti a záväzku a takmer polovica (46,3%) osobne
zabezpečuje starostlivosť z dôvodu, že nikto iný nie je k dispozícii. V cca 70% prípadov pritom išlo o starostlivosť poskytovanú
dlhšiu dobu (od 1-10 rokov) s najvyšším zastúpením starostlivosti
v dĺžke 3-5 rokov (28,6%).
Zabezpečovanie starostlivosti blízkymi osobami má aj významné
ekonomické súvislosti a vplyv na ekonomický blahobyt neformálne
opatrujúcich osôb. Je známou skutočnosťou, že plnenie rodinných
povinností sa vníma všeobecne ako komplikácia pre výkon práce
a profesionálnu kariéru (napr. výskum Kotvanovej, 2007). Prieskum K. Repkovej (2008) ukázal, že takmer polovica (45%) všetkých poberateľov/liek peňažného príspevku za opatrovanie začala
poskytovať systematickú starostlivosť o blízkeho v situácii vlastnej
nezamestnanosti (osobitne v prípade mužov). Na druhej strane,
najčastejšími dôvodmi ukončenia opatrovania je úmrtie opatrovanej osoby, nie nájdenie si práce.
Na základe korešpondencie rodinných opatrovateľov/liek adresovanej ústredným či miestnym orgánom štátnej správy či osobného
kontaktu s nimi možno identifikovať ďalšie rizikové súvislosti systematického opatrovania:
-

-
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nedostatok relevantných a komplexných informácií, ktoré by
umožňovali informovaný výber týkajúci sa opatrovania (formálne, neformálne či ich kombinácia),
absencia systematickej psychologickej a na párovom poradenstve založenej podpory (peer-based support and councelling),
nakoľko rodinní opatrovatelia/ľky nie sú na Slovensku väčšinou
organizovaní (najmä ak ide o opatrovanie starších odkázaných
osôb),
nespokojnosť s výškou peňažného príspevku na opatrovanie,
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napriek neformálne uznávanej spoločenskej významnosti rodinného opatrovania,5
nespokojnosť s rozdielnou výškou poskytovaného peňažného
príspevku v závislosti od ekonomického statusu opatrujúcej
osoby (produktívny alebo poproduktívny vek),
nemožnosť deliť peňažný príspevok medzi viaceré osoby,
neústretovosť zamestnávateľských subjektov pri vytváraní flexibilných pracovných podmienok na zosúlaďovanie práce a
opatrovania.

2.4 Typ, formy a účinnosť podpory pre opatrujúcich
členov/nky rodiny
2.4.1 Služby – informácie o službách a o tom, ako ich získať;
konzultácie a svojpomoc; odľahčovacia služba a iné
Vecné dávky poskytované na podporu rodinných opatrovateľov/
liek môžno rozdeliť do určitých oblastí, v závislosti od toho, na aký
typ podpory sú orientované:
-

-

-

oblasť sociálnej ochrany: v prípade, že poberatelia/ľky peňažného príspevku na opatrovanie nepracujú, platí za nich príspevky do sociálneho a zdravotného poistenia štát,
oblasť zabezpečenia odľahčovacích období: poberatelia/ľky
peňažného príspevku na opatrovanie majú možnosť získať v
kalendárnom roku 30 dní náhradu za svoju starostlivosť za účelom oddychu a dodatočne 8 dní mesačne za účelom vybavenia
operatívnych záležitostí,
oblasť podpory zamestnanosti: neformálni poskytovatelia/ľky,
ktorí sú z dôvodu výkonu systematického opatrovania viac
ako 2 roky mimo trhu práce, sa považujú na účely aktívnych
opatrení trhu práce za znevýhodnených uchádzačov/čky o zamestnanie, na základe čoho je možné poskytnúť zamestnáva-

43

Neformálna starostlivosť v systéme dlhodobej starostlivosti | Slovensko

-

-

-

-

Bednárik a kol., 2009

teľom rôzne druhy podpôr na ich znovuzamestnanie. Ide napr.
o príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie, na základe ktorého bolo v rokoch
2004-2008 podporených takmer 150 osôb s rodinnými povinnosťami (samozrejme nie všetci zabezpečovali starostlivosť
o staršiu osobu; podklad z Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny),
oblasť pracovno-právnych vzťahov, zosúlaďovania práce
a opatrovania: ide o možnosť využívať flexibilné prvky organizácie práce podľa Zákonníka práce (napr. pracovný
pomer na určitú dobu, na kratší pracovný čas; domácku
prácu a teleprácu; príležitostnú/mimoriadnu prácu doma
alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu; či o pružný
pracovný čas),
oblasť sociálneho poradenstva: v súlade so zákonom o sociálnych službách či zákonom o peňažných príspevkoch sa
poskytuje bezplatne na úrovni miestnej štátnej správy (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), regionálnej samosprávy (vyššie územné celky) či miestnej samosprávy (obce a
mestá). Bezplatné poradenstvo poskytujú aj iné organizácie,
osobitne občianske združenia seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, ale aj zdravotnícke organizácie (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti),
oblasť podpory občianskej spoločnosti: v rámci dotačnej politiky poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR každoročne dotácie občianskym združeniam na rehabilitačné, rekondičné a rekreačné pobyty,
oblasť daňovej politiky: občianske združenia môžu získavať
2% dane z príjmu fyzických osôb na zabezpečenie svojej
činnosti a občiansko-prospešných aktivít, vrátane projektových aktivít zameraných na podporu neformálne opatrujúcich
osôb.

Pre ilustráciu v tabuľke uvádzame vývoj vo využívaní rozličných
foriem atypických režimov práce v rokoch 2006-2008.
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Tab1: Vybrané fakty o atypických formách zamestnávania na Slovensku
v rokoch 2006 -  2008
Indikátor

2007

2008

celkovo

2006
muži

ženy

celkovo

muži

ženy celkovo muži

Ekonomicky
neaktívna
populácia 15
+ z dôvodu
zabezpečovania
starostlivosti
(v tisícoch)

180

4,6

175,4

193

8

185

186,5

13,1

173,4

Skrátený
pracovný úväzok
celkovo (v%)

2,8

0,7

2,1

2,7

0,6

2,1

2,2

0,5

1,7

Skrátený pracovný
úväzok z dôvodu
starostlivosti (v
tisícoch)

4, 1

0,2

3, 9

4, 6

0,4

4, 2

7

0,9

6, 2

Práva doma
(v plnom rozsahu
+ niekedy) v %

8,4

4,4

4,0

8,1

4,2

3,9

7,4

3,7

3,7

ženy

Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl. 2. kvartál rokov 2006-2008. ŠÚ SR, Bratislava

2.4.2 Finančné plnenia – peňažný príspevok na opatrovanie
a/alebo fiškálne nástroje; preplatenie nákladov
poskytovania starostlivosti; daňové úľavy a iné
Príspevkom na zabezpečenie základného príjmu neformálne opatrujúcich osôb je peňažný príspevok na opatrovanie. Základná výška peňažného príspevku pri starostlivosti o jednu odkázanú osobu
je od 1. júla 2009 cca 206€ mesačne, pri starostlivosti o dve a viac
odkázaných osôb cca 275€ mesačne. Je príjmovo testovaný,
jeho výška závisí od príjmu opatrovanej osoby, čo výrazne znižuje rozsah reálnej podpory najmä u neformálne opatrujúcich osôb
v produktívnom veku starajúcich sa o poberateľov/ľky starobného
dôchodku (podľa dostupných štatistík predstavovala v apríli 2009
priemerná výška peňažného príspevku pri starostlivosti o jednu
osobu 138,7€, www.upsvar.sk). Ak ho poberá poberateľ/ľka dôchodkovej dávky, poskytuje sa v paušálnej výške: pri starostlivosti
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o jednu odkázanú osobu vo výške cca 86€ mesačne, pri starostlivosti o viac takýchto osôb cca 113 € mesačne.
Nepriamymi formami finančnej podpory neformálnych opatrovateľov/liek sú všetky ostatné peňažné dávky poskytované priamo odkázanej osobe, ktoré uľahčujú samotný výkon opatrovania. V prípade opatrovania starších odkázaných osôb je to najmä peňažný
príspevok na kúpu, opravu či úpravu pomôcok, na úpravu bytu
alebo rodinného domu za účelom dosiahnutia jeho bezbariérovosti
(najčastejšie ide o výmenu vane za sprchovací kút), na kúpu zdvíhacieho zariadenia, či príspevky na zabezpečenie prepravy staršej
osoby. Preferovaným je najmä peňažný príspevok na úpravu bytu
alebo rodinného domu, ktorý sa využíva 2-3x častejšie u osôb starších ako 65 rokov než v mladších vekových kategóriách (podklady
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny).

2.4.3 Tréning neformálne opatrujúcich osôb/rodinných členov
Výkon neformálneho opatrovania sa v podmienkach Slovenska tradične považoval za privátnu záležitosť rodiny. Preto sa u neformálnych opatrovateľov/liek nevyžadujú osobitné kvalifikačné predpoklady pre takýto výkon, z dôvodu čoho nie je ani zabezpečovaný ich
tréning.6 Ak sa takéto osoby zúčastňujú rekvalifikačných kurzov organizovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny so zameraním
na oblasť opatrovateľstva, zúčastňujú sa ich v pozícii uchádzačov/
čok alebo záujemcov/kýň o zamestnanie (formálne opatrovanie).
Informálne vzdelávanie rodinných opatrovateľov/liek sa zabezpečuje v najširšom poňatí formou individualizovaného inštruovania
zo strany zdravotníckych pracovníkov/čok, sociálneho poradenstva poskytovaného úradmi miestnej štátnej správy, regionálnej a
miestnej samosprávy alebo formou párového – občianskeho poradenstva v rámci činnosti občianskych združení, o ktorom sme
hovorili v predchádzajúcich častiach.
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2.5 Rozličné formy podpory opatrujúcich členov rodiny
a ich vplyv na process opatrovania (dopady na
staršie opatrované osoby a opatrujúce osoby)
Na Slovensku neexistujú systematickejšie štúdie a správy v tejto
oblasti.7 K dispozícii sú len čiastkové prieskumy realizované na univerzitnej pôde v rámci magisterských kvalifikačných prác, osobitne
v odbore sociálna práca so zameraním napr. na význam osobnej
asistencie pre život osôb so zdravotným postihnutím a ich rodinných
príslušníkov (práce neboli orientované výlučne na staršie osoby).
V prieskume realizovanom v roku 2001 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR k hodnoteniu nového systému sociálnej
pomoci občanom s ťažkým zdravotným postihnutím respondenti/tky
uvádzali, že osobná asistencia pomohla, aby boli rodiny šťastnejšie,
ich členovia zdravší, nezávislejší (gestorsky spracovala Repková,
2001). Aj podľa výsledkov viacerých ďalších prieskumov pomohla
osobná asistencia opatrujúcim členom rodiny zamestnať sa, viac
sa venovať sebe a svojim záľubám. Odkázaným členom rodiny pomohla realizovať plány, ktoré by boli inak nedosiahnuteľné (napr.
Šuniová, 2001; Karlubíková, 2002; Madunová, Duračinská, 2009).

2.6 Účasť neformálne opatrujúcich osôb na zlepšovaní
procesu opatrovania (súvislosti s otázkami prevencie
a rehabilitácie)
2.6.1 Podpora zdravia neformálne opatrujúcich a starších
opatrovaných osôb
Národný program ochrany starších ľudí zaväzuje zdravotnícke
zariadenia poskytovať rodinným príslušníkom adekvátne informácie o zdravotnom stave a rehabilitácii starších členov rodiny.
Neformálni opatrovatelia/ľky majú tiež nárok byť poučení a vzde-
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lávaní ako poskytovať rehabilitáciu odkázaným osobám v domácom prostredí a ako používať pomôcky, ktoré sú im poskytnuté.
Cieľom je optimalizovať podmienky starostlivosti o odkázaného
staršieho človeka v domácom prostredí. Úlohy takéhoto druhu
nezabezpečujú len priamo zdravotnícke zariadenia, ale aj úrady verejného zdravotníctva ako agendu verejného zdravia (napr.
v rámci realizácie projektu “Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo”). Podľa prieskumu Repkovej (2006) sú to najčastejšie práve
zdravotnícke zariadenia a ich zamestnaci/kyne, od ktorých osoby
so zdravotným postihnutím (vrátane starších odkázaných osôb)
očakávajú najčastejšie pomoc pri zlepšovaní podmienok ich života a života ich rodín.

2.6.2 Opatrenia na zabránenie zvyšovania stupňa odkázanosti
starších ľudí na opatrovanie
Podpora nezávislosti, resp. nezvyšovania závislosti na pomoci
iných a v sebaobsluhe, patrí k základným princípom a prioritám
Národného programu ochrany starších ľudí. Neexistujú však podklady o tom, ako k uvedenému zámeru pripievajú samotné neformálne opatrujúce osoby. Uvádzame prehľad všeobecných opatrení zameraných na plnenie tejto priority:
-

-

-
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poskytovanie zdravotníckych pomôcok a zariadení zo systému
verejného zdravotného poistenia alebo kompenzačných pomôcok zo systému sociálnej pomoci (napr. peňažné príspevky na
kúpu, opravu, úpravu pomôcky),
poskytovanie možností na debarierizáciu bytu, rodinného domu
alebo garáže, resp. prístupu k nim (peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, peňažný príspevok na
kúpu zdvíhacieho zariadenia),
poskytovanie sociálneho poradenstva samotným starším osobám a udržiavanie ich mentálnej nezávislosti na najbližších do
takej miery, ako je to možné,
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rozvoj možností celoživotného vzdelávania (napr. prostredníctvom univerzít 3. veku, ktorých je na Slovensku v súčasnosti 12),
rozvoj sociálnych služieb pre staršie osoby zameraných na voľnočasové activity (napr. denné stacionáre),
dôraz na sociálnu rehabilitáciu v rámci sociálnych služieb poskytovaných starším osobám,
zavádzanie sociálnych služieb s použitím informačných technológií (monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií).

Jednou z foriem účasti rodinných príslušníkov na tvorbe programov podpory nezávislosti starších osôb je ich aktívna spolupráca v
rámci komunitného plánovania, zriaďovania komunitných centier a
realizácie komunitnej rehabilitácie (§82 zákona o sociálnych službách). Za týmto účelom má podľa zákona o sociálnych službách
spolupracovať rodina s obcou, vzdelávacími inštitúciami, poskytovateľmi sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti.

2.6.3 Rehabilitácia zameraná na akútne a chronické zhoršovanie
zdravia
Zdravotná starostlivosť zameraná na akútne situácie zhoršenia
zdravia a následná rehabilitácia k zlepšeniu zdravotnej kondície
staršieho človeka patrí do systému verejného zdravotného poistenia. Poskytuje sa v zdravotníckych zariadeniach a následne v
domácnosti staršieho odkázaného občana alebo ambulantnou formou dochádzaním do zdravotníckeho zariadenia alebo pobytovou
formou v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo vo vybranom
zariadení sociálnych služieb. V domácnosti staršieho občana ju zabezpečujú prevažne pracovníci/čky agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti po odporučení ošetrujúcim lekárom a po zaučení aj
rodinní príslušníci. Ostatná pomoc pri bežných denných činnostiach
je zabezpečovaná buď blízkymi alebo opatrovateľskou službou poskytovanou verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi.
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2.7 Zapájanie neformálne opatrujúcich osôb do otázok
kvality služieb

Bednárik a kol., 2009

-

2.7.1 Klinické dopady a kvality života
Nie sú k dispozícii informácie a údaje o tom, ako pomáhajú členovia rodiny, resp. iné neformálne opatrujúce osoby k zlepšovaniu klinických ukazovateľov odkázaných osôb. Ako sme uvádzali v
predchádzajúcom texte, úlohou zdravotníckych pracovníkov/čok je
ich komplexné zaučenie a informovanie v otázkach ošetrovateľskej
starostlivosti vykonávanej v domácom prostredí. Zapájanie členov
rodiny v rámci sociálnych služieb sa uskutočňuje aj prostredníctvom inštitútu tzv. Individuálneho rozvojového plánu.

2.7.2 Perspektíva klienta/tky: uspokojenie, poznanie a posilnenie
V rámci domácej starostlivosti poskytovanej rodinnými príslušníkmi či
inými neformálnymi opatrovateľmi/ľkami nie sú otázky kvality, resp.
štandardizácie jej sledovania legislatívne ustanovené, ani prakticky
vykonávané. Vychádza sa z predpokladu, že rodina má po všetkých
stránkach prirodzený záujem poskytovať kvalitnú opateru a podporu.
Inštitútmi posilnenia a zvýšenia sebaurčenia starších osôb je napr.:
-

právo na zohľadnenie vlastných stanovísk a podkladov k rozhodovaniu o sociálnej intervencii (všeobecná zásada správneho práva),
nevyhnutnosť súhlasu staršej osoby s osobou, ktorá má poskytovať opatrovanie,
právo na výber osobného asistenta/tky.

-
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právo na dostupnosť informácií poskytovaných v zrozumiteľnej
forme,
právo na vypracovanie individuálneho rozvojového plánu osoby
odkázanej na sociálnu službu a aktívnu jej účasť na jeho spracovaní,
právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v rezidenčnom zariadení sociálnych služieb (napr. zriadením výboru obyvateľov).

Zákon o sociálnych službách prvýkrát ustanovil systém hodnotenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Zameriavajú sa na procedurálne, personálne a prevádzkové aspekty
poskytovaných sociálnych služieb. Premieta sa do nich požiadavka ochrany klientov/tiek a ich práv, poskytovanie sociálnych
služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a predstáv
prijímateľov/liek, ale aj ich spokojnosť s poskytovaním sociálnych služieb. Zisťovanie spokojnosti prijímateľov/liek sociálnej
služby so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby je
jedným z hodnotiacich kritérií kvality sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypracovať postup a pravidlá
na zisťovanie spokojnosti klientov/tiek so sociálnymi službami
a oboznámiť ich s nimi. Očakáva sa, že v rámci prípravy individuálneho rozvojového plánu pre staršiu odkázanú osobu budú
otázky kvality poskytovaných sociálnych služieb konzultované
aj s jej rodinnými príslušníkmi.

V rámci systému sociálnych služieb poskytovaných ambulantne,
terénnou formou alebo pobytovou formu sú inštitútmi podpory sebaurčenia:
- právo vybrať si druh, formu a poskytovateľa sociálnej služby,
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3 Popis “diskurzu o dobrej praxi “
3.1 Dobrá prax – definícia, kritériá a modely vývoja,
diseminácie, implementácie, ilustrácie modelov dobrej
praxe vzťahujúcich sa k cieľom pracovného balíka 5
V podmienkach SR nie je vytvorený jednotný systém vývoja, diseminácie a zavádzania tzv. “dobrej praxe”, nakoľko tento pojem nie
je definovaný a štandardizovaný. Rovnako nie sú popísané kritériá, na základe ktorých sa pilotná skúsenosť sociálneho subjektu
stáva dobrou praxou, ktorou by sa mohli inšpirovať iné subjekty,
príp. ktorá by sa mohla zovšeobecniť v rámci národnej legislatívy
a širšej praxe sociálnych subjektov. Najrozšírenejší spôsob zavádzania nových ideí, foriem práce sú tzv. pilotné projekty, ktoré
realizujú rôzne subjekty (napr. neštátny sektor, orgány verejnej
správy) najčastejšie na základe skúseností a poznatkov zo zahraničia.
S ohľadom na skutočnosť, že zabezpečovanie starostlivosti o odkázaných starších ľudí sa tradične považovalo za privátnu záležitosť rodiny,
nie sú k dispozícii príklady dobrej praxe, ktoré by boli explicitne a výlučne zamerané na podporu rodín so starším opatrovaným členom. Väčšinou sú súčasťou širších programov/projektov zameraných na skupinu
osôb so zdravotným postihnutím, v rámci ktorej je viac ako polovica
osôb nad 65 rokov veku (dopytovo spracovaný podklad Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny, apríl 2006) a na členov ich rodín.

Bednárik a kol., 2009
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Slovensku v roku 1997-1998 v rámci pilotného projektu realizovaného v spolupráci so Štokholmským inštitútom nezávislého života.
Projekt bol primárne zameraný na podporu nezávislosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v ich živote, schopnosť identifikovať
vlastné potreby v oblasti pomoci inou osobou a manažovať prácu
osobných asistetov/tiek. Od počiatku však bolo zrejmé, že systém
osobnej asistencie má významné podporné účinky aj na rodinných
príslušníkov takejto osoby. Iniciačnú úlohu v projekte zohralo najmä Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré do neho
angažovalo aj relevantné občianske združenia a ich individuálnych
zástupcov/kyne ako potenciálnych užívateľov/ľky osobnej asistencie, rovnako vybraných zástupcov/kyne miestnej štátnej správy na
úseku sociálnych vecí.
Výsledky pilotného projektu sa stali v roku 1997-1998 základom
pre vypracovanie hmotnoprávnych podmienok pre osobnú asistenciu a poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu v
rámci zákona o sociálnej pomoci, ktorý napokon 1. júla 1999 nadobudol účinnosť. Vývoj počtu poberateľov/liek tohto peňažného
príspevku v rokoch 2004-2008 znázorňuje graf.
Graf1: Vývoj počtu poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu
v rokoch 2004- 2008 (vždy k decembru kalendárneho roka)

Dobrá prax1
Za príklad dobrej praxe v oblasti pomoci rodinným opatrovateľom/
ľkám možno považovať osobnú asistenciu, ktorá sa overovala na
52
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Z grafu je zrejmý postupný a plynulý nárast poberateľov/
liek tejto sociálnej dávky, aj keď nárast záujmu vychádzal
najmä od mladších osôb so zdravotným postihnutím. Až
do roku 2005 bolo totiž možné poskytovať peňažný príspevok na osobnú asistenciu len osobám do 65 rokov veku.
Boli to práve zástupcovia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vyvíjali tlak na tvorcov sociálnej legislatívy,
aby sa táto podmienka, ktorú vnímali ako diskriminačnú na
princípe veku, odstránila. Tak sa v januári 2005 legislatíva
zmenila spôsobom, že aj osoby nad 65 rokov veku môžu
byť poberateľmi/ľkami peňažného príspevku na osobnú
asistenciu, podmienkou však bola ich pracovná činnosť. Aj
to bol dôvod, pre ktorý do roku 2008 využívali odkázané
staršie osoby osobnú asistenciu minimálne. Podľa dostupných štatistík to bolo v období 2005-2008 cca 1,3-1,4% zo
všetkých poberateľov/liek. Od januára 2009 je možné poskytovať osobnú asistenciu osobám starším ako 65 rokov
veku bez viazanosti na podmienku pracovnej činnosti, pričom im musel vzniknúť nárok na túto formu pomoci pred
dosiahnutím 65 rokov veku. Uvedená možnosť spôsobila,
že v máji 2009 sa podiel takýchto osôb na celkovom počte
poberateľov/liek peňažného príspevku takmer zdvojnásobil
(predstavoval cca 2,3%).
Občianske iniciatívy smerom k zlepšovaniu systému osobnej
asistencie pokračovali ďalej. Vytvorením právnych podmienok
pre peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa postupne na
rôznych miestach Slovenska začali organizovať skupiny užívateľov/liek osobnej asistencie a zriaďovať agentúry osobnej
asistencie. Tieto spočiatku fungovali len pilotným spôsobom.
Na základe praktických skúseností z činnosti týchto agentúr
sa napokon v národnej legislatíve s účinnosťou od 1.1.2009
v rámci zákona o sociálnych službách prijala nová sociálna
služba – sprostredkovanie osobnej asistencie prostredníctvom
agentúr osobnej asistencie. O hodnotení osobnej asistencie zo
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Bednárik a kol., 2009

Neformálna starostlivosť v systéme dlhodobej starostlivosti | Slovensko

strany jej užívateľov/liek sme hovorili v predchádzajúcom texte
(časť 2.5.1).
Dobrá prax2
Ďalším príkladom dobrej praxe podporujúcej rodinných opatrovateľov/ľky je poskytovanie dotácií zo strany MPSVR SR. Pilotný projekt začal v roku 1991. Bol a dodnes je zameraný na
oveľa širšie cieľové skupiny, než len na staršie odkázané osoby
a ich rodiny. Od počiatku sa týkal aj podpory projektových aktivít pre občianske združenia, ktoré zastupujú záujmy ľudí so
zdravotným postihnutím a seniorov a organizujú rekondično-rehabilitačné a integračné pobyty nielen pre seniorov a ľudí so
zdravotným postihnutím, ale aj pre ich rodinných príslušníkov.
Organizovaných pobytov sa zúčastňujú odborníci/čky z rôznych oblastí (lekári, rehabilitační pracovníci, právnici, sociálni
pracovníci, odborníci na kompenzačné pomôcky, bezbariérovú
architektúru, atď), ktorí odkázaným starším osobám a ich rodinným príslušníkom poskytujú praktické rady, diskutujú spoločne
o problémoch bežného života a o manažmente starostlivosti.
Až do roku 2005 sa uvedené dotácie poskytovali len na základe
interných predpisov MPSVR SR. Skúsenosti získané za predchádzajúce obdobie a zámer stransparentniť poskytovanie dotácií určením presných pravidiel pre všetky subjekty napokon
viedli do spracovania právnej normy, ktorou je Výnos o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR.
V rokoch 2006 až 2009 bola poskytnutá na vyššie uvedené
účely dotácia občianskym združeniam v celkovej výške cca 37
mil. Sk (cca 1,2 mil €). Výška dotácie na uvedené účely je
súčasťou štátneho rozpočtu v kapitole MPSVR SR. Každoročne sa mení a jej konečnú výšku schvaľuje Národná rada SR.
Vývoj poskytnutých finančných prostriedkov v sledovanom období ilustruje graf.
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Graf2: Vývoj výšky poskytnutých finančných prostriedkov na rekondično
-rehabilitačné pobyty pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
a ich blízkych v rámci dotácií MPSVR SR v rokoch 2006-2009

Bednárik a kol., 2009
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tiek, zmluvné vzťahy, vypisovanie výkazov, výplata odmeny na
osobnú asistenciu, komunikácia s miestnou štátnou správou).
Problémy a diskomfort časti užívateľov/liek osobnej asistencie
so zabezpečovaním uvedených činností napokon viedli k pilotnému projetu zakladania agentúr osobnej asistenie a následného zavedenia tejto praxe do národnej sociálnej legislatívy účinnej od 1. januára 2009.
Čo sa týka inhibitorov komplikujúcich širšie zavádzanie dobrej praxe na úseky podpory neformálne opatrujúcich osôb, možno identifkovať minimálne tri skupiny:

Zdroj: MPSVR SR

Z grafu je zrejmý prudký pokles finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2009 v dôsledku celkovej ekonomickej krízy, pričom sa
nepredpokladá, že do konca roka sa tento deficit vyrovná.

3.2 Mechanizmy na zavádzanie dobrej praxe podpory
neformálne opatrujúcich osôb do bežnej praxe
Oba príklady dobrej praxe sa časom pretransformovali do podoby národnej legislatívy a jednotne regulovaných podmienok
pre poskytovanie finančnej podpory. Na základe príkladu dobrej
praxe zameranej na systém osobnej asistencie možno dokumentovať tzv. “cibuľový efekt dobrej praxe”. Vychádza z komplexnej, systémovej povahy sociálnych problémov odkázaných
ľudí a ich rodín, z dôvodu čoho riešenie jedného čiastkového
problému vyvolá následnú potrebu riešenia inej súvisiacej otázky. Zavedenie systému osobnej asistencie bolo od počiatku
spojené s vysokou mierou administratívnych činností spojených
so spravovaním osobnej asistencie a peňažného príspevku na
osobnú asistenciu (napr. vyhľadávanie osobných asistentov/
56

1. Oblasť postojov: rodinná starostlivosť sa vnímala a dodnes
význame vníma ako privátna záležitosť, na rodinných príslušníkov kladie spoločnosť vysoké nároky a očakávania
v oblasti starostlivosti. Oblasť ne/rozvinutosti občianskeho
sektora: existencia podporných verejných nástrojov (peňažné príspevky, dotácie občianskym združeniam) sama o sebe
nezaručí podporu neformálne opatrujúcich osôb. V súčasnosti absentujú širšie občianske iniciatívy, na základe ktorých by sa organizovali neformálni poskytovatelia starostlivosti a formovali by jednotne svoje požiadavky voči verejným
autoritám.
2. Finančná oblasť: zavedenie niektorých pilotne overených praktík do národnej legislatívy alebo širšej spoločenskej praxe môže
komplikovať nedostatok verejných prostriedkov na základe redistribučných procesov a pravidiel, osobitne vo fáze finančnej a
hospodárskej krízy a jej dôsledkov. V súčasnosti sa nepriaznivo
premieta uvedená skutočnosť napr. do neschopnosti vlády zvýšiť základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie tak,
aby bola aspoň na úrovni minimálnej mzdy. Príkladom finančných reštrikcií aj je dramatické zníženie finančných prostriedkov určených na podporu občianskych združení pri organizovaní rekondično-rehabilitačných a sociálno-integračných pobytov
odkázaných osôb a ich príbuzných.
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Proces transferu pilotnej praxe do národnej legislatívy a širšej praxe sociálnych subjektov zabezpečuje dostupnosť dobrej praxe pre
širšie skupiny ľudí, bez ohľadu na príslušnosť k subjektu, ktorý je
pôvodným nositeľom dobrej praxe (príklad osobnej asistencie a
peňažného príspevku na osobnú asistenciu).
V prípade, ak sa dobrá prax premietne priamo do právneho predpisu a národnej legislatívy, poskytuje sa odkázaným osobám podľa
stanovených kritérií vo forme právnych nárokov. Finančné zdroje na
ich realizáciu sú zabezpečené zo štátneho rozpočtu a osoba, ktorej
právny nárok vznikol, sa ho môže domáhať aj súdnou cestou.

4. Privátne riešenia rodín v oblasti
opatrovania a ich vzťahy k formálnym
zdravotným systémom a systémom
dlhodobej starostlivosti
4.1 Migrujúci pracovníci/čky v oblasti dlhodobej
starostlivosti, špeciálne v domácom prostredí
Slovensku neprebieha aktuálne diskusia o zabezpečovaní potrieb
dlhodobej starostlivosti cudzincami, preto nie sú k dispozícii ani
štatistiky, ktoré by dokumentovali fenomén zabezpečovania starostlivosti migrujúcou pracovnou silou. Identifikujeme minimálne tri
príčiny takéhoto stavu: (1) Slovensko má v rámci Európskej únie
jeden z najhomogénnejších trhov práce (cudzinci majú menej než
1% podiel na slovenskom trhu práce); (2) príjmová situácia drvivej
väčšiny obyvateľstva neumožňuje platiť si súkromného opatrovateľa/ľku; (3) zdržanlivosť slovenských rodín voči riešeniu odkázanosti blízkeho človeka na pomoc inej osoby cudzou osobou, o to
viac osobou z inej krajiny.
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Zamestnávanie cudzincov (občanov tzv. tretích krajín, teda mimo
krajín Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru
a Švajčiarskej konfederácie) na území Slovenskej republiky je
upravené v zákone č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti. Z ďalších
zákonov vecne príslušných treba uviesť zákon č. 48/2002 Z.z.
o pobyte cudzincov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákon č. 462/2003 Z.z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Zamestnávanie
občanov krajín EÚ a EHP od 1.5.2004 a občanov Švajčiarskej konfederácie od 1.5.2005 sa na Slovensku realizuje podľa ustanovení
práva Spoločenstva.
Zahraniční migranti, občania tzv. tretích krajín potrebujú povolenie
na pobyt a povolenie na zamestnanie. Povolenie na pobyt vydáva policajný útvar v mieste bydliska, prípadne zastupiteľský úrad
v tretej krajine. Povolenie na zamestnanie vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Zahraniční migranti podliehajú povinnosti
sledovania pohybu za prácou, čo je realizované ohlasovacou povinnosťou na Informačnej karte o vzniku a o skončení pracovnoprávneho vzťahu. Túto povinnosť má zamestnávateľ.
Migrujúci pracovníci/čky by mohli vykonávať opatrovateľskú činnosť viacerými spôsobmi. Ak ide o občana Európskeho hospodárskeho prietoru, ktorý má na území Slovenska registrovaný
trvalý pobyt na neobmedzený čas, môže vykonávať opatrovanie
v domácnosti odkázanej osoby v pozícii tzv. “inej fyzickej osoby”
(neformálneho opatrovateľa/ľky) a poberať za výkon opatrovania
peňažný príspevok na opatrovanie. Podmienkou je, že s odkáznou osobou zdieľa spoločnú domácnosť. Iná možnosť sa týka výkonu formálneho opatrovania, kedy sa opatrovanie vykonáva cez
organizáciu, ktorá je zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych
služieb. V takomto prípade je migrujúca osoba v zamestnaneckom vzťahu s uvedenou organizáciou a vykonáva opatrovanie na
profesionálnej báze. Treťou možnosťou je vykonávať opatrovanie
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formou živnosti, čo vyžaduje zo strany migrujúcej pracovnej sily registráciu na živnostenskom úrade a registráciu na príslušnom vyššom územnom celku (podľa miesta výkonu opatrovania) v registri
poskytovateľov sociálnych služieb. Ak poskytuje fyzická osoba sociálnu službu na základe živnosti, uzatvára s prijímateľom/ľkou sociálnej služby zmluvu o jej poskytovaní podľa zákona o sociálnych
službách. Až do roku 2012 sa pre výkon opatrovania nepožaduje
splnenie kvalifikačných predpokladov. V každom prípade migrujúci
opatrovatelia/ľky podliehajú povinnosti platiť príslušné zdravotné
i sociálne poistenie (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti) a platia daň z príjmu. Podmienky pre výkon opatrovania ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov sa pre migrujúcu pracovnú silu
v ničom nelíši od podmienok pre domácu pracovnú silu.

4.2 Migrujúce opatrujúce osoby zo Slovenska
– Slovensko ako donorská krajina
Slovensko je krajina, ktorá už dlhodobo vysiela migrujúcich opatrovateľov/ľky do krajín EÚ, EHP a Švajčiarskej konfederácie. Prevažuje orientácia na destinácie v Rakúsku, Nemecku, Holandsku,
Anglicku, Švajčiarsku prípadne v Taliansku. Záujemcovia/kyne
o túto prácu sú motivovaní najmä vyššími zárobkami v menovaných krajinách, rovnako ako faktom, že na Slovensku doposiaľ nie
je v rodinách so staršou odkázanou osobou širší záujem riešiť situáciu najímaním súkromných opatrovateľov/liek a ich financovaním
zo súkromných zdrojov.
Sprostredkovanie práce opatrovateľov/liek v zahraničí ponúkajú
viaceré agentúry so sídlom vo všetkých regiónoch Slovenska.
-
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v západnej časti Slovenska sú to agentúry Senior service (sprostredkovanie opatrovania seniorov na Slovensku a v Rakúsku),
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rých ľudí v Rakúsku), PR Agency (zabezpečenie práce v Anglicku, Írsku, Holandsku), Agentúra BUWAG (sprostredkovanie
opatrovania starých a chorých ľudí, vykonávania domácich
prác v Rakúsku a Nemecku),
v strednej časti Slovenska je to Personálna agentúra JOB4U
(sprostredkovanie zamestnania), Nathan and Wolf (sprostredkovanie opatrovania starších ľudí v Nemecku, Rakúsku,
Holandsku, Švajčiarsku, Írsku a Anglicku), Agentúra Laura
(sprostredkovanie zamestnania s osobitným dôrazom na opatrovanie v Rakúsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve),
vo východnej časti Slovenska je to Agentúra L-Work (sprostredkovanie práce v zahraničí, najmä pomocných prác v domácnosti a opatrovania vo Veľkej Británii, Holandsku, na Cypre
a v iných krajinách EÚ), Apprime Agency (so zameraním na
opatrovanie v holandských rodinách), Personal Swk Service
(sprostredkovanie opatrovania v Rakúsku).

Pochopiteľne, že svoje ponuky na sprostredkovanie opatrovateľskej práce pre slovenské opatrovateľky do zahraničia dávajú aj zahraničné personálne agentúry, najmä z Česka (napr. Elite Agency).
Ponuky na vykonávanie opatrovateľskej práce v domácnostiach vo
vyspelých krajinách EÚ sú pre záujemcov/kyne zo Slovenska lákavé. Obvykle sú agentúry schopné sprostredkovať prácu aj pre záujemcov/kyne bez odbornej praxe, či osobitného vzdelania (napr.
na pozície asistentov profesionálneho zdravotného personálu, či
pomocníc v domácnosti). Pre záujemcov/kyne je dôležitá aspoň
základná znalosť jazyka príjmateľskej krajiny a nevyhnutná miera
sociability (mať dobrý vzťah k ľuďom). Viaceré ponuky obsahujú aj
bezplatné poskytnutie jazykových kurzov, zaplatenie dopravy do
vzdialenej krajiny. Čo sa týka mzdy, viaceré ponuky okrem platu
informujú aj o úhradách stravy a ubytovania v hostiteľskej rodine.
Opatrovanie na súkromí v zahraničí je vo viacerých prípadoch podporované aj prísľubmi sprostredkovateľských agentúr, že pomôžu
pri vybavení zdravotného poistenia (Holandsko), prípadne sprostredkujú vybavenie živnosti (Rakúsko).
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Na podporu odborného vzdelávania slovenských opatrovateľov/
liek sú využívané aj prostriedky z Európskej únie. Možno spomenúť napr. projekt MOTUS iniciovaný nemeckým Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (Erfurt) zameraný na odbornú
výmenu a pracovnú mobilitu odborníkov v oblasti poskytovaných
sociálnych služieb pre starých ľudí v Nemecku, Taliansku a na Slovensku.

5 Zhrnutie kľúčových zistení a závery
Významnou črtou modernej/vyspelej politiky odkázanosti starších
osôb na pomoc inej osoby (Care dependence policy) je jej dvojsmerná povaha: na jednej strane za zameriava na sociálne práva
starších odkázaných osôb (poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb a rozličných verejných intervencií na podporu ich sebaobsluhy a sociálnej inklúzie), na druhej strane na práva osôb, ktoré
im poskytujú starostlivosť, osobitne v rodinnom prostredí. Aktuálna
politika Slovenska (Programové vyhlásenie vlády do roku 2010; Národný program ochrany starších osôb, 1999, v jeho revidovaných
podobách; Národný program rozvoja životných podmienok občanov
so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, 2001, v
jeho revidovaných podobách) reflektuje túto skutočnosť a snaží sa
ju premietnuť do platnej alebo novopripravovanej legislatívy.
K významným sociálno-politickým zmenám v podpore neformálne
opatrujúcich osôb došlo od januára 2009. Ide najmä o legislatívu
v oblasti sociálnych služieb a o kompenzačnú politiku zameranú
na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriamo aj na ich
rodiny. S ohľadom na fakt, že implementácia novej legislatívy začala v čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy, podpísali dňa
13. februára 2009 Vláda SR a Združenie miest a obcí Slovenska
Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na Slovenskú spoločnosť. V čl. 1 bod 4 Memoranda
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sa vláda zaviazala, okrem iného, monitorovať a štvrťročne vyhodnocovať finančný dopad zavedenia nových úloh vyplývajúcich pre
mestá a obce zo zákona o sociálnych službách. S ohľadom na
krátkosť implementačného obdobia neboli v čase prípravy tejto
správy k dispozícii komplexnejšie výsledky monitoringu, čo čiastočne komplikovalo autorom/kám správy situáciu. Situáciu komplikoval aj fakt, že na Slovensku neexistuje dlhodobejší systematický
výskum životnej a sociálnej situácie neformálne opatrujúcich osôb.
Preto sa autorský kolektív opieral často o práce regionálnej povahy
alebo čiastkovej povahy a skôr o praktické skúsenosti jednotlivých
aktérov sociálnej politiky.
Pre účely národnej správy sú kľúčovými pojmami pojmy fyzická
osoba a iná fyzická osoba, ktoré zabezpečujú od 1. januára 2009
opatrovanie na neformálnej báze, v rodinnom prostredí a poberajú
peňažný príspevok na opatrovanie (care allowance). Do decembra
2008 patrili medzi neformálne opatrujúce osoby podľa právnych
podmienok výlučne blízke osoby (rodinní príslušníci), ktoré tvorili základ našej analýzy v správe. Z celkového počtu cca 51 000
poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v súčasnosti
viac ako 60% systematicky opatruje osoby staršie ako 65 ročné,
osobitne staršie ženy. Približne v 4% prípadov neformálne opatrujúca osoba opatruje súčasne viac odkázaných osôb. Neformálne
opatrujú najčastejšie osoby vo vekovej kategórii 51-64 rokov (47%
zo všetkých opatrujúcich osôb do 64 rokov veku), najčastejšie
v pozícii dospelého dieťaťa (viac ako 40%). Približne ¾ neformálne
opatrujúcich osôb zdieľa spoločnú domácnosť s opatrovanou osobou. Takmer polovica (47%) začala opatrovať v situácii vlastnej nezamestnanosti, pričom sú to častejšie muži. Na druhej strane, len
cca 2% neformálnych opatrovateľov/liek zároveň pracuje, z toho
80% žien a cca ¾ pracujú v režime závislej činnosti (ako zamestnanec/kyňa).
K opatreniam zameraným na podporu neformálne opatrujúcich
osôb patrí predovšetkým bezplatné poradenstvo poskytovateľov
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zdravotnej starostlivosti či verejných sociálnych služieb, peňažný
príspevok na opatrovanie (príspevok k zabezpečeniu ich základného príjmu), možnosť súbehu peňažného príspevku s limitovaným
príjmom, dôchodkové a zdravotné poistenie, odľahčovacie opatrenia (náhradné sociálne služby na účely oddychu, regenerácie alebo na účely vybavovania operatívnych povinností), služby zamestnanosti pre osoby, ktoré sa po dlhšej dobe rodinného opatrovania
chcú vrátiť do zamestnania, flexibilné pracovné podmienky (práca na skrátený pracovný úväzok, pružný pracovný čas, domácka
práca, atď) a dotačná politika pre občianske združenia na účely
organizácie rekondično-rehabilitačných a sociálno-integračných
pobytov odkázaných starších osôb a ich rodinných príslušníkov.
Osobná asistencia, ktorá má na rodinu odľahčujúce účinky, sa v
prípade osôb starších ako 65-ročných doposiaľ využívala minimálne, aj keď na základe nových právnych podmienok počet starších
osôb, ktorú ju využívajú, postupne stúpa.
Osobitným problémom postavenia neformálne opatrujúcich osôb
je miera ich finančného zabezpečenia formou peňažného príspevku na opatrovanie. Jeho základná výmera v súčasnosti nedosahuje ani úroveň minimálnej mzdy či predstavuje len niečo viac
ako štvrtinu priemerného zárobku v národnom hospodárstve.
Neformálne opatrujúce osoby sa tak stávajú výrazne ekonomicky závislé na ostatných členoch rodiny (najmä na manželských
partneroch) s ohrozením sociálnych istôt pre situácie vlastnej
invalidity či vyššieho veku. Niektoré výskumy pritom poukazujú
na fakt (napr. Špeciálny Eurobarometer, 2007), že práve nízke
financovanie neformálnej starostlivosti môže byť zdrojom zlého
zaobchádzania so staršou odkázanou osobou zo strany najbližších, ktoré sa v podmienkach Slovenska pripúšťa oveľa častejšie
ako priemerne v Európe.
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té faktory. Globálnym problémom je informovanosť. Zaznamenávame pomerne nízku medzisektorovú informovanosť (sociálny sektor – sektor zdravotníctva, vládny – mimovládny sektor,
štátny – samosprávny sektor, verejný – komerčný sektor), nízku informovanosť užívateľov/liek služieb dlhodobej starostlivosti
a ich rodín, osobitne v rurálnom prostredí. Problémy s informovanosťou na všetkých úrovniach prehlbuje nestálosť legislatívneho
prostredia. Vážnym problémom je financovanie služieb dlhodobej
starostlivosti a nastavenie pravidiel vo formálnom a neformálnom
režime. Dlhodobo sa potvrdzuje, že odkázané staršie osoby a ich
rodiny sa prevažne nerozhodujú na základe kritérií kvality služieb
(forma, potrebný rozsah, rešpektovanie súkromia, atď), ale pragmaticky na základe finančných dôvodov a možností. Napokon
spomenieme tradície a pozíciu rodiny pri zabezpečovaní dlhodobej starostlivosti. Mnohé výskumné štúdie, ale aj bežná prax
naznačujú, že svet rodiny, v ktorom sa zabezpečuje neformálne
opatrovanie starších osôb, je pomerne uzatvorený. Napriek tomu,
že platná legislatíva ponúka viacero možností jeho prepojenia
s formálnym sektorom starostlivosti (ohľahčovacie služby, kombinovaná rodinná starostlivosť s ambulantnými sociálnymi službami) či so svetom práce (možnosť opatrovať a zároveň pracovať,
flexibilné podmienky práce), tieto sa využívajú pomerne málo.
Aj naše najnovšie výskumné skúsenosti (Repková, 2009) potvrdzujú, že opatrujúce osoby sa spoliehajú najmä na vlastné sily
a očakávajú účinnejšiu pomoc hlavne od vlastnej rodiny, nie od
formálnych sociálnych služieb8. To je fakt, ktorý bude zrejme ešte
určitú dobu brániť aj prenikaniu migrujúcich osôb zo zahraničia
na neformálny opatrovateľský trh na Slovensku.

Platná legislatívna a vládna politika deklarujú možnosť prepájania formálnych a neformálnych služieb dlhodobej starostlivosti
o starších ľudí. Účinnosti takéhoto prepájania však bránia urči64
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Koval, Š. (2001) Týranie starších ľudí. Košice: Pont.
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2001
65 - 69 r
49,2
48,3
33,6
40
34,7
18,9
70 - 74 r
78,4
61,7
57,1
43,1
56,9
45,6
75 - 79 r
125
100,8
142,3
94,9
98,3
75,2
80 - 84 r
138,3
124,5
79,5
100,3
85,9
103,3
85 + r
188,5
132,8
115,7
102
93
106,9
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008

2002
26,6
43,6
60,1
111
71,4

2003
42,1
49,4
61,3
92,1
67

2004
12,5
36,7
45,1
61
55,3

2005
13,3
29,5
42,5
57,7
65

2006
15,9
25,7
47,1
39,6
51,3

2007
11,1
25,4
38,6
34,4
51,5

Tab 8: Hlásené ochorenia na tuberkulózu na Slovensku vo vekových skupinách starších žien (na 100 000 žien)

2000
54
79,3
98,7
142,3

44

1999
65,8
104,7
93,5
149,1

85 + r
145,4
113,1
118
76
162,9
120,7
136,7
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008

1998
73,6
81,8
132,8
95,1

2003
55,4
67,4
86,9
121,6

1997
81,5
91,5
100,1
124,4

2002
53,6
87,5
96,8
149
65 - 69 r
70 - 74 r
75 - 79 r
80 - 84 r

2004
1254
1527,9
1820,7
2000,9
1901

2008
20,8
31,8
38,2
24,7
41,7

2008
35,5
51,8
30,8
64,4
44,5

2005
1240,9
1552,8
1817,9
1980,5
2032,9
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1996
80,6
126,2
127,5
132,8

Tab 7: Hlásené ochorenia na tuberkulózu vo vekových skupinách starších mužov (na 100 000 mužov)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
65 - 69 r
997,9
1062,3
1064,2
993,4
1105,5 1117,4 1038,6
1044,4 1189,3
1205
70 - 74 r
1262,5
1315,8
1332 1358,6
1320,1 1374,4 1291,7
1351,8 1399,2
1451
75 - 79 r
1473,6
1531,8
1516,2 1559,7
1581,4 1650,2 1616,9
1653,8 1682,1 1765,1
80 - 84 r
1620
1691,5
1810,9 1685,5
1820,1 1751,4 1699,1
1749,9 1848,9 1955,3
85 + r
1353
1746,1
1577 1607,9
1634,6 1627,3 1563,8
1716,2 1744,6 2044,5
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008. Poznámka: chýbajú údaje za rok 2000

2005
2347,3
2927,9
3640,4
3855,7
3556,7

Bednárik a kol., 2009

Tab 6: Hlásené ochorenia na zhubné nádory na Slovensku vo vekových skupinách starších žien (na 100 000 žien)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
2001
2002
2003
65 - 69 r
1900,9 2083,5
2018,7 2154,6
2078,9
2011,1 2057,8
2034,9
2163,8
2176,8
70 - 74 r
2377,8
2547
2451,1 2628,9
2695,9
2602,8 2571,2
2636
2720,4
2829,5
75 - 79 r
2703,1 2612,2
2901,8
2765
2945,8
3194,2 3074,5
3112,1
3351,6
3381,3
80 - 84 r
2790,7 3100,9
3008,4 3217,9
2939,3
3353,6
3032
3458,9
3297,5
3381,7
85 + r
2134,1 2431,6
2886,5
2980
2714,5
2993,5 2930,6
3371,9
3073,3
3219,3
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008. Poznámka: chýbajú údaje za rok 2000

Tab 5: Hlásené ochorenia na zhubné nádory na Slovensku vo vekových skupinách starších mužov (na 100 000 mužov)

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008

65 - 69 r
70 - 74 r
75 - 79 r
80 – 84r
85 + r

Tab 4: Špecifické miery úmrtnosti na Slovensku vo vekových skupinách starších žien (Počet zomretých na 1000 žien)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
65 - 69 r
42,1
41,1
42,1
40,8
41,2
39,8
70 - 74 r
63,1
63,5
63,1
60,2
60,6
59,2
75 - 79 r
82,6
86,2
89,6
90
87,6
82,9
80 - 84 r
136,3
131
137,4
127,3
126,8
126,1
85 + r
204
202,5
197,8
192,6
195,3
224,6
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008

Tab 3: Špecifické miery úmrtnosti na Slovensku vo vekových skupinách starších mužov (Počet zomretých na 1000 mužov)
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71

72
1960
70,3
67,9
72,7

1965
70,4
67,9
72,9

1970
69,8
66,8
73

1975
70,3
66,8
74

1980
70,4
66,7
74,4

1985
70,9
67
75

1990
71,1
66,7
75,7

1995
72,4
68,4
76,5

2000
73,3
69,2
77,5

1960
14
13,1
14,7

1965
13,9
12,9
14,7

1970
13,5
12,3
14,6

1975
13,9
12,4
15,2

1980
13,7
12
15,2

1985
14,1
12,4
15,6

1990
14,3
12,3
16

1995
14,7
12,7
16,2

2000
15
12,9
16,7

Zdroj: Huber, M. and coll.: Long-term care for older people in Europe: fact and figures (Database), 2009

Spolu
Muži
Ženy

Tab 10: Nádej na dožitie vo veku 65 rokov Slovensku (Počet rokov)

Zdroj: Huber, M. and coll.: Long-term care for older people in Europe: fact and figures (Database), 2009

Spolu
Muži
Ženy

Tab 9: Nádej na dožitie pri narodení na Slovensku (Počet rokov)

2005
15,5
13,3
17,1

2005
74,1
70,2
78,1

2006
15,6
13,3
17,3

2006
74,4
70,4
78,4
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Príloha 1b Demografické údaje. Grafy

Graf 1 Starší ľudia na Slovensku. Počty mužov a žien

in Europe: fact and figures (Database), 2009

Zdroj: Huber, M. and coll.: Long-term care for older people

Graf 2 Starší ľudia na Slovensku. Podiely z populácie mužov a žien

Zdroj: Huber, M. and coll.: Long-term care for older people in Europe:

fact and figures (Database), 2009
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Graf 3 Špecifická úmrtnosť starších mužov
Počet zomretých na 1000 starších mužov

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008

Graf 4 Špecifická úmrtnosť starších žien. Počet zomretých na 1000 starších žien
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Graf 5 Hlásené ochorenia na zhubné nádory u starších mužov
Počet ochorení na 100 000 starších mužov

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008.
Poznámka: chýbajú údaje za rok 2000

Graf 6 Hlásené ochorenia na zhubné nádory u starších žien
Počet ochorení na 100 000 starších žien

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008
Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008.
Poznámka: chýbajú údaje za rok 2000
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Graf 7 Hlásené ochorenia na tuberkulózu u starších mužov
Počet ochorení na 100 000 starších mužov

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008
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Graf 9 Nádej na dožitie pri narodení na Slovensku
Počet rokov očakávaného života

Zdroj: Huber, M. and coll.: Long-term care for older people in Europe:
fact and figures (Database), 2009

Graf 8 Hlásené ochorenia na tuberkulózu u starších žien
Počet ochorení na 100 000 starších žien

Graf 10 Nádej na dožitie vo veku 65 rokov na Slovensku
Počet rokov očakávaného života

Zdroj: Zdravotnícka ročenka Slovenska, Bratislava, ed. 1996 – 2008
Zdroj: Huber, M. and coll.: Long-term care for older people in Europe:
fact and figures (Database), 2009
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Poznámky
1

V rozpore s týmto stanoviskom sa v Špeciálnom Euroberometri 2007 preukázala (minimálne

deklaratórne) pomerne vysoká pripravenosť slovenských rodín podieľať sa na financovaní nákladov starostlivosti o staršie osoby. Pokiaľ Európania/nky priemerne len v 37% súhlasili s tým,
že by náklady starostlivosti o staršiu odkázanú osobu mali uhrádzať blízki (manželskí partneri/
rky a deti), až 68% Slovákov/veniek zdieľalo takéto stanovisko (Special, 2007, QA21).
2

Podľa SWOT analýzy poskytovania sociálnych služieb vykonanej Ministerstvom práce, sociál-

nych vecí a rodiny SR a samosprávnymi krajmi v roku 2007 patrí nedostatočná kontinuita sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej odkázanosti na pomoc inej osoby k najlbším stránkam
systému sociálnych služieb (Národné, 2009).
3

Napriek rozsiahlym reformným zmenám v systéme verejného zdravotného poistenia a po-

skytovania zdravotnej starostlivosti je podľa Slovákov/niek oveľa problematickejší prístup odkázanej osoby k zdravotným službám v jej domácnosti (problematický prístup v Špeciálnom
Eurobarometri uviedlo 50% Slovákov/niek, ale priemerne len 25% Európanov/niek, QA4.5).
4
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Podľa Špeciálneho Eurobarometra „Health and long-term care in the European Union“ je zlé

zaobchádzanie so staršími osobami rozšírené priemerne podľa 47% Európanov/niek, ale iba
podľa 20% Slovákov/veniek (Health, 2007).
5

V zlepšení odmeňovania domáceho opatrovania vidia Slováci a Slovenky oveľa častejšie spô-

sob prevencie zlého zaobchádzania so staršími osobami ako priemerne Európania/nky (39%
: 19%, QA33).
6

Iná situácia je v prípade formálneho opatrovania profesionálnych pracovníkov/čok sociálnych

služieb, kde sú kvalifikačné predpoklady definované priamo v zákone č. 448/2008 Z.z. o so-

Atény/Viedeň, máj 2010

ciálnych službách.
7

Na Slovensku absentujú nielen výskumy zamerané na fungovanie rodín so staršou odkáza-

nou osobou, ale aj na rodiny s odkázaným dieťaťom. Je paradoxné, že napr. v časopise Psychológia a patopsychológia dieťaťa sú uverejňované články o kvalite života rodín so zdravotne
postihnutým dieťaťom, referujú však o výskumoch realizovaných v Českej republike.
8

Počas realizácie nášho výskumu zameraného na zosúlaďovanie práce a opatrovania v júni

2009 respondenti/tky nevedeli o možnostiach čerpania odľahčovacej služby, a to napriek faktu,
že táto bola zavedená už 6 mesiacov v platnej legislatíve. (Repková, 2009)
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1 Úvod
1.1 Ciele a použité pracovné metódy
Hlavným cieľom tejto správy projektu INTERLINKS je podať prehľad vývoja rôznych politík, ktoré sa zameriavajú na neformálnych opatrovateľov a rozsah ich implementácie v rámci podporných opatrení v zúčastnených krajinách. Sústredili sme sa najmä
na existujúce a vznikajúce prepojenia medzi sektormi formálnej a
neformálnej starostlivosti, na vyváženie práce a opatrovania a na
politiky a „dobrú prax“1 v efektívnej podpore neformálnych opatrovateľov pri výkone ich opatrovateľských povinností. Pokúsili sme
sa pomenovať hlavné rozdiely medzi týmito politikami a súvisiacimi programami, najmä z hľadiska ich spojitosti s celkovou politikou dlhodobej starostlivosti a postupov na makro- (spravovanie
a financie), mezo- (poskytovanie a organizácia) a mikro- (dodávanie služieb) úrovni.
V rámci systémov dlhodobej starostlivosti skúmame úlohu
neformálnych opatrovateľov a ich vzťahy v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti; najmä do akej miery sú tieto
osoby uznávané a považované za pevný a stály prvok v procese dlhodobej starostlivosti v zrkadle politík na zabezpečenie kontinuálnej účasti neformálnych opatrovateľov spolu s formálnymi službami. Správa sa preto zaoberá tým, ako
dosiahnuť „ruka v ruke“ spoluprácou všetkých poskytovateľov starostlivosti kvalitnú dlhodobú starostlivosť pre starších ľudí vo všetkých zariadeniach dlhodobej starostlivosti
bez ohľadu na postavenie dlhodobej starostlivosti v rôznych
1
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Kritériá pre dobrú prax v každej oblasti sa definujú v spolupráci s ostatnými WP a špecifické
postupy budú skúmané vo faze 2 projektu INTERLINKS.
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európskych krajinách. Uvedomujeme si, že výrazy formálni
a neformálni opatrovatelia majú obmedzené možnosti, preto
ich používame v tejto správe pre potrebné rozlíšenie medzi
starostlivosťou, poskytovanou v sektore neformálnej a formálnej starostlivosti, aj napriek tomu, že hranice medzi nimi sa
postupne stierajú. Definície týchto výrazov sú ďalej rozvádzané v Odseku 3.
Správa vychádza zo spolupráce partnerov z Nemecka (DE), Grécka (EL), Španielska (ES), Francúzska (FR), Talianska (IT), Slovenskej republiky (SK) a Švédska (SE) vo fáze 1 projektu INTERLINKS, ktorá viedla k vypracovaniu základných dokumentov2,3.
Údaje v týchto dokumentoch boli podrobené analýze a doplnené
relevantnými informáciami z ďalších zdrojov.4 Po získaní spätnej
väzby od účastníkov Konferencie Európskej rady expertov (Sounding Board Conference)5, ďalších informácií od partnerov a po posúdení nezávislými odborníkmi sa urobila konečná revízia. Oceňujeme všetky cenné príspevky a úprimne ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili na vypracovaní tejto správy.
Túto správu dopĺňa prípadová štúdia o migrujúcich pracovníkoch
v opatrovateľskej starostlivosti v Taliansku, ktorá dokumentuje
posun v integrovaní týchto pracovníkov do pracovnej sily v dlhodobej starostlivosti (Di Santo/Ceruzzi, 2010) a v skratke popisuje
rôzne situácie v partnerských krajinách vo využívaní migrujúcich
opatrovateľov.

Triantafillou a kol., 2010

Neformálna starostlivosť v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

1.2 Štruktúra správy
Časť 2 podáva všeobecné súvislosti neformálnej starostlivosti ako
súčasti sociálnej politiky a témy, vznikajúcej v problematike dlhodobej starostlivosti a hovorí o tom, prečo sú v politike na podporu
neformálnych opatrovateľov potrebné špecifické postupy.
Časť 3 pojednáva o dlhodobej starostlivosti v praxi, vrátane prínosu neformálnych opatrovateľov v poskytovaní služieb, a Časť 4
podáva prehľad hlavných faktorov, vedúcich ku zmenám súčasného stavu.
Právne a politické aspekty, týkajúce sa rozdelenia povinností starostlivosti medzi rodinu a štát sú rozoberané v Časti 5, a o podpore
neformálnych opatrovateľov v krajinách zúčastnených na projekte
INTERLINKS, ako aj o rozdieloch medzi politikami a poskytovaním
podpory sa hovorí v Časti 6.
V Časti 7 sa popisujú príklady dobrej praxe v prepojeniach medzi
neformálnou a formálnou starostlivosťou na rôznych úrovniach
v rámci systému dlhodobej starostlivosti a Časť 8 sumarizuje
naše hlavné výsledky a závery a pomenúva niektoré sporné
otázky, ktoré treba preskúmať a overiť vo Fáze 2 projektu INTERLINKS.

2	���������������������������������������������������������������������������������
Súhrn vybratých európskych štúdií o neformálnej starostlivosti (EUROFAMCARE, PODPORA ZDRAVIA SENIOROV, PROCARE, CARMEN, EUROBAROMETER LTC, DAPHNE,
CAREKEYS).
3 Národné správy zo 7 partnerských krajín, vychádzajúcich z rovnakej šablóny (DE. EL, ES,
FR, IT, SK, SE), .
4 Najmä: Huber a kol., 2009; Euroopatrovatelia, 2009; údaje z ďalších európskych krajín,
zúčastnených na projekte INTERLINKS (napr. Spojené kráľovstvo, Holandsko, Fínsko,
Rakúsko) a ďalšie dostupné zdroje.
5 INTERLINKS 1st Konferencia Európskej rady expertov, Brusel 18-19. februára 2010.
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2 Základné informácie
V tejto časti chceme v krátkosti popísať všeobecné politické a ekonomické súvislosti, v ktorých vznikajú zásadné princípy dlhodobej
starostlivosti ako špecifickej oblasti sociálnej politiky (2.1 a 2.2),
dôvody pre tvorbu politiky na podporu neformálnych opatrovateľov
(2.3) a načrtnúť návrh rámca pre klasifikáciu postupov v neformálnej starostlivosti (2.4).
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-

-

-

2.1 Všeobecné súvislosti
Mnohé strategické dokumenty, ktoré pomáhajú v úsilí o podporu
neformálnej starostlivosti, neformálnych opatrovateľov a opatrovaných osôb, priznávajú, že oblasť dlhodobej starostlivosti o starších
ľudí je téma verejného záujmu: 6
-

-

6
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Regionálna implementačná stratégia pre Madridský medzinárodný akčný plán o starnutí 2002 (ECE/AC.23/2002/2/Rev.6;
záväzok č. 9 “Podpora rodín, ktoré sa starajú o starších ľudí
a propagujú medzigeneračnú solidaritu medzi členmi rodiny”).
Odporúčanie Rec (2006) 5 Výboru ministrov členských štátov
Rady Európy na podporu práv a plnohodnotnej účasti osôb
so zdravotným postihnutím v spoločnosti: zlepšovanie kvality
života osôb so zdravotným postihnutím v Európe 2006-2015
(Článok 3.8 “Bývanie v komunite” vyzýva štáty, aby oceňovali potreby rodín ako poskytovateľov neformálnej starostlivosti,
Dlhodobá starostlivosť sa často definuje ako rozmanité zdravotné a sociálne služby, ktoré
sa poskytujú nepretržite alebo dlhšiu dobu osobám, ktoré potrebujú nepretržitú pomoc
vzhľadom na svoju telesné alebo duševné postihnutie (Dlhodobá starostlivosť: komplexný
problém. OECD Observer, 2007).
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aby im poskytovali informácie, školenia a asistentské služby,
psychologickú podporu a umožňovali zosúlaďovať súkromný
a profesionálny život a rodovú rovnosť).
Dohoda OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
(A/61/611 zo 6. decembra 2006; Preambula: “Osoby so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci musia dostať potrebnú
ochranu a pomoc, aby rodiny mohli prispieť ku plnému a rovnocennému užívaniu práv osôb so zdravotným postihnutím”)
Dlhodobá starostlivosť v Európskej únii (2008): v rámci Otvorenej metódy koordinácie (OMC), týkajúcej sa zdravotnej agendy
a agendy dlhodobej starostlivosti, je neformálna starostlivosť
považovaná za kľúčový faktor v udržateľnosti systémov dlhodobej starostlivosti (Článok 3.3).
Odporúčanie Rec (2009) 6 Výboru ministrov členských štátov
Rady Európy o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce na zvýšenie kvality života vo všeobsažnej (inkluzívnej) spoločnosti (článok č. 1.17 “Rodinní príslušníci
musia dostať materiálnu a aj inú pomoc, aby mohli osobám so
zdravotným postihnutím poskytnúť domácu starostlivosť”. Článok č. 1.20 “Rodinní opatrovatelia by mali mať k dispozícii pravidelnú odľahčovaciu starostlivosť (respite care), aby si mohli
oddýchnuť od svojich povinností. Tak môže domáce podporované bývanie pokračovať čo najdlhšie”.

Napriek týmto spoločne vypracovaným politickým odporúčaniam,
podľa Marina a kol. (2009: 5), “nepochybne neexistuje žiadna hlavná oblasť sociálnej politiky v Európskej únii, v ktorej sa členské
štáty líšia viac ako v organizovaní a financovaní dlhodobej starostlivosti pre ľudí, ktorí sú odkázaní na nepretržitú sociálnu a medicínsku pomoc”. V niektorých, najmä severských krajinách, je koncepcia dlhodobej starostlivosti založená na sociálnych právach osôb,
zatiaľ čo v iných, najmä južných krajinách, sú služby dlhodobej
starostlivosti poskytované len v prípadoch, kde chýbajú sociálne
siete a osoby v núdzi nemajú dostatok finančných prostriedkov na
zaplatenie súkromných služieb (Rothgang/Engelke, 2009).
89
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Tieto rozdiely majú svoj pôvod v minulosti, kedy dlhodobá starostlivosť, ktorá bola pôvodne rodinnou záležitosťou, súvisiacou s charitou, dobrovoľníckymi organizáciami a „slabými právnymi“ nariadeniami, sa stala sociálnym a politickým problémom vo všetkých
európskych krajinách. V uplynulých 40 rokoch došlo k podstatným
zmenám, ktoré sa začali v škandinávskych krajinách počas obdobia modernizácie sociálnej politiky od “welfare“ ku „workfare”
(od dobročinnosti k pracovitosti - kde welfare je súbor nástrojov
sociálnej pomoci z titulu solidarity a workfare je systém podpory,
v ktorom sú príjemcovia dávky povinní vykonávať pridelenú prácu - pozn. prekl.), ktorá posunula túto oblasť do polohy uznávanej
oblasti všeobecnej sociálnej politiky.
Špecifické otázky, týkajúce sa rodinných opatrovateľov starších ľudí
sa do celkovej politickej agendy EÚ začali zaraďovať len prednedávnom ako výsledok zavedenia nového sociálneho rozmeru po Lisabonskom summite (Európska platforma starších ľudí, 2004), ktorý
sa zameral na opatrenia, posilňujúce zamestnanosť na trhu práce,
najmä zamestnanosť žien a seniorov (55-64), a ktorý kladie do popredia sociálnej a politickej agendy otázky, ako najlepšie rozložiť povinnosti a úlohy, týkajúce sa starostlivosti, medzi rodiny, štát a trh.

2.2 Vecné služby a peňažné dávky
Sociálne politiky sú vo všeobecnosti založené na prístupe k dvom typom služieb, týkajúcim sa sociálnych potrieb, a to vecných služieb
a peňažných dávok. Služby sa ako prvé zaviedli v škandinávskych
krajinách na podporu pracujúcich rodičov malých detí so zvláštnymi
potrebami, pričom prístup k službám sa považoval za univerzálny ako
právo občana. Najmenej od sedemdesiatych rokov boli dôvody na
podporu rodinných príslušníkov, opatrujúcich starších ľudí so zdravotným postihnutím, podobné. Opatrovatelia starších ľudí najčastejšie
patria skôr ku generácii 45/65 (sendvičová generácia) ako ku generácii 25/45, a existuje aj veľká skupina opatrovateľov v staršom veku
90
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(65/80), ktorí opustili pracovný trh. Obe tieto skupiny čelia rôznym
problémom, a potrebujú nielen špecificky naplánované postupy, ale aj
špecifické opatrenia – a peňažné dávky sú jedným z nich.
Zavedenie a/alebo reforma peňažných dávok v oblasti dlhodobej starostlivosti sa posilnili v mnohých európskych krajinách počas 80-ych
rokov. Nebolo to však len kvôli potrebám opatrovateľov. V politickej
klíme, ktorá zvýhodňovala viac mechanizmy, určované trhom pred
„paternalistickým a neefektívnym spôsobom“ poskytovania verejných
služieb, sa mala zvýšiť konkurencia poskytovateľov a možnosti výberu pre užívateľov (Evers a kol, 1994). Trhové sily by tak zvýšili efektivitu a kvalitu poskytovaných služieb – a tým aj spokojnosť užívateľov.
V tejto súvislosti sa peňažné dávky považovali za nástroj s možnosťou posilniť možnosť výberu a (kúpnu) silu užívateľov, ktorí si potom
môžu nakúpiť takú starostlivosť, ktorá sa najlepšie hodí ich potrebám
a očakávaniam. Peňažné dávky mali za cieľ nielen priamo pomôcť
osobám, ktoré potrebujú starostlivosť (príspevok na opatrovanie),
pretože sa môžu použiť aj ako kompenzácia za podporu opatrovateľov. V mnohých prípadoch príspevky na opatrovanie úplne kontroluje
rodinný opatrovateľ, pretože opatrovaná osoba nemusí byť schopná
narábať s peniazmi. Okrem toho niektoré krajiny zaviedli aj tzv. príspevky za starostlivosť, ktoré sú priamou platbou opatrovateľovi.

2.3 Prečo je potrebná politika na podporu neformálnych opatrovateľov
Politiky dlhodobej starostlivosti jednotlivých krajín sa vyznačujú
rozdielmi, čo sa týka:
-

Rovnováhy medzi vecnými službami a peňažnými dávkami
Spôsobu kombinácie podpory súkromných a/alebo verejne dostupných služieb,
Stupňa prístupu a vhodnosti.
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Všetky tieto faktory majú veľký dopad na spôsob, akým je starostlivosť organizovaná a poskytovaná a na to, ako je to v súlade so
zodpovedajúcimi potrebami a možnosťami výberu neformálnych
opatrovateľov aj starších ľudí, ktorých opatrujú.
Preto najväčším problémom vytvorenia subpolitiky, špecificky navrhnutej pre neformálnych opatrovateľov, je jej „neviditeľnosť“,
ktorá pochádza zo skutočnosti, že potreby a túžby neformálnych
opatrovateľov sa často zhodujú s potrebami opatrovanej osoby,
a to jednak na úrovni politiky (makro úroveň), jednak na úrovni
poskytovania (mezoúroveň) (Arksey/Glendinning, 2007). Tvorcovia rozhodnutí často považujú určitú harmóniu medzi týmito dvoma
faktormi za samozrejmú. pričom zabúdajú na komplexnosť a niekedy na „protichodnú dynamiku vzťahov v opatrovateľskej starostlivosti“, čo je očividnejšie viac na mikroúrovni (dodávanie služieb)
(Myers/MacDonald, 1996; Scourfield, 2005).
Ak má staršia osoba viac možností výberu, môže ju to viesť k samostatnosti a posilniť jej postavenie, a jej výber vždy bude mať
vplyv na situáciu opatrovateľa, aj keď to nemusí byť vždy v súlade
s jeho potrebami a želaniami. Ak sú napríklad peňažné príspevky
na opatrovanie použité na platenie opatrovateľa, môže byť postavený do podriadenej situácie, najmä v prípade jeho ekonomickej
slabosti. Podľa toho, aký je zdravotný stav osoby, ktorá potrebuje
opateru, môže to však byť aj opatrovateľ, ktorý bude mať pod kontrolou dávky a zabezpečenie opatrovania. Preto peňažné dávky
ako také predstavujú rozporuplný mechanizmus, ktorý si vyžaduje
primerané posúdenie potrieb s cieľom zohľadniť obidve možnosti.
To sa týka aj prideľovania vecných služieb. Aj keď poskytovanie
služieb starším ľuďom sa na prvý pohľad môže zdať najlepším záujmom neformálnych opatrovateľov, keďže tieto služby preberajú
angažovanú starostlivosť, v tomto prípade môže vzniknúť konflikt
záujmov, pretože opatrovaná staršia osoba nemusí súhlasiť s náhradou rodinného opatrovateľa profesionálnym pracovníkom. Argument proti tomu je však zo strany aktivistov za práva ľudí so zdra92
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votným postihnutím, že stratégie, ktoré sa zameriavajú na podporu
opatrovateľov, by prispeli k zachovaniu a k zvýšeniu nezávislosti
starnúcich ľudí so zdravotným postihnutím (Morris, 2006).
Preto treba jasne stanoviť, čie potreby v dlhodobej starostlivosti treba
brať do úvahy. Budovanie pevnej politiky pre starších ľudí neplatí automaticky aj na primeranú politiku neformálnych opatrovateľov. Budeme o tom ďalej hovoriť v Časti 5 pri zosúladení práce a opatrovania.
Druhý problém je v tom, že neformálni opatrovatelia sa môžu
považovať nielen za poskytovateľov starostlivosti, ale aj za ľudí,
ktorí sami potrebujú starostlivosť (viď Časť 6.1). Môžu vystupovať
buď ako jediná možnosť starostlivosti alebo ako spoluposkytovatelia profesionálnych služieb s profesionálmi, ale aj oni samotní
môžu byť klientmi formálnych služieb alebo spoluklientmi spolu so
starším členom rodiny, ktorý potrebuje starostlivosť (Carretero et
al, 2009; Garcés et al, 2009; 2010). Táto dvojitá úloha sa stane
irelevantnou len vtedy, keď neformálni opatrovatelia neposkytujú
praktickú angažovanú starostlivosť, nakoľko potreby opatery starších ľudí sú uspokojované formálnymi službami (náhradný model
starostlivosti: Twigg/Atkin, 1994). Tak medzi dvoma extrémnymi
modelmi existuje vzostup:
a) Neformálni opatrovatelia sú považovaní za jediných poskytovateľov služieb (Stredomorský režim sociálnej politiky) a vzhľadom na chýbajúce verejné formálne služby, ani oni ani staršie
osoby nemajú možnosť voľby riešení, pokiaľ si nemôžu zaplatiť
za súkromnú starostlivosť.
b) Náhradný model starostlivosti, keď opatrovateľ má možnosť
výberu neposkytovať praktickú angažovanú starostlivosť vzhľadom na existenciu primeraných verejných služieb pre starších
ľudí, ktorí potrebujú opateru. V tom prípade sa potreba špecifickej politiky neformálnych opatrovateľov presadzuje menej,
pokiaľ profesionálne služby pre oba zainteresované subjekty sú
dostatočnej kvality.
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V rámci kontinua medzi týmito dvoma extrémami nachádzame
rôzne postupy, ktoré niekedy stierajú koncepcie formálnej a neformálnej starostlivosti, ako aj opatrenia na podporu starších
ľudí, ktoré nie sú vždy v súlade s opatreniami na podporu neformálnych opatrovateľov a naopak. Rôzny je aj stupeň uznania,
do akého sú neformálni opatrovatelia považovaní za kľúčových
partnerov (ale nie nutne rovnocenných) v poskytovaní starostlivosti, a do akej miery majú zodpovednosť za koordináciu starostlivosti. Všetky tieto rozmery sú dôležité pri porovnávaní politík neformálnej starostlivosti a najmä pri analyzovaní toho, či
opatrenia, potrebné na podporu starších občanov - užívateľov
služieb - sú v súlade s opatreniami na podporu neformálnych
opatrovateľov.
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2010; Carretero a kol., 2009), alebo môžu znamenať spoluprácu „ruka v ruke“ medzi formálnymi a neformálnymi opatrovateľmi (špecifické nepriame).
Tabuľka č. 2.1 Špecifické opatrenia na podporu neformálnych opatrovateľov
Špecifické opatrenia
Priame
(individuálna podpora)

Nepriame
(prístup „ruka v ruke“)

-

2.4 Klasifikačný rámec pre politiky na podporu
neformálnych opatrovateľov
Politiky dlhodobej starostlivosti, ktoré sa zaoberajú potrebami neformálnych opatrovateľov, čelia rôznym zložitým súvislostiam. Na
vysvetlenie niektorých podporných cieľov týchto politík a opatrení,
špecificky orientovaných na podporu neformálnych opatrovateľov
a ich prepojenia so všeobecnými politikami dlhodobej starostlivosti
potrebujeme rámec, podľa ktorého sa zatriedia opatrenia (vecné aj
peňažné) na tie, ktoré v prvom rade zodpovedajú špecifickým potrebám neformálnych opatrovateľov a na tie, ktoré sa v prvom rade týkajú potrieb starších ľudí. V oboch prípadoch sa môžu opatrenia
týkať týchto potrieb priamo alebo nepriamo. Berúc do úvahy tieto
otázky a pre účely tejto správy, navrhujeme nasledovné členenie:
-
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Špecifické opatrenia, ktoré podporujú neformálnych opatrovateľov, sú tie, ktoré sú presne určené len pre nich, aby im pomohli
pri vykonávaní ich opatrovateľských úloh. Nevyžadujú si účasť
formálnych opatrovateľov (špecifické priame) (Garcés a kol.,
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Príklady
Informácie, výcvik, vzdelávanie, príležitosti na
výmenu skúseností, opatrovateľská dovolenka,
flexibilný pracovný čas, príspevky za starostlivosť,
poistenie penzijné a úrazové
Výcvik pre formálnych opatrovateľov, ako zapájať
a podporovať neformálnych opatrovateľov do
spoločného poskytovania starostlivosti

Nešpecifické opatrenia sú také, ktoré sa zameriavajú na staršiu osobu aj neformálneho opatrovateľa; a môžu sa deliť na
nešpecifické priame, v prvom rade zamerané na neformálnych
opatrovateľov a nešpecifické nepriame keď sa v prvom rade
zameriavajú na staršiu osobu.

Tabuľka č. 2.2 Nešpecifické opatrenia na podporu neformálnych opatrovateľov
a starších ľudí
Nešpecifické opatrenia
Priame (v prvom rade
neformálni opatrovatelia)
Nepriame (v prvom rade
starší ľudia)

Príklady
Odľahčovacia starostlivosť, podpora a uvoľnenie
stresu dobrovoľnými aktivitami
Zariadenie bývania a adaptácia, donáška jedla
do domu, technická podpora, príspevky na
opatrovanie

Ako vidíme v tomto členení, pri hodnotení efektivity opatrení z hľadiska neformálnych opatrovateľov je dôležité oddeliť pohľad neformálneho opatrovateľa od pohľadu užívateľa služby, pričom treba
priznať, že sa nemusia zhodovať: napríklad využitie odľahčovacej
služby prinesie očakávanú úľavu pre neformálnych opatrovateľov
len vtedy, ak si myslia, že navrhované zariadenie zaručuje dobrú
kvalitu a vyhovuje potrebám staršej osoby. Na druhej strane sa
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môže stať, že ubytovanie sa naplánuje podľa potrieb užívateľa,
zatiaľ čo nezodpovedá situácii neformálneho opatrovateľa alebo
jeho očakávaniam (viď aj Časť 5).
Pretože obsah a význam politík na podporu neformálnych opatrovateľov veľmi závisia od ich spojenia so všeobecnými cieľmi politík
dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí, tento rámec by mal pomôcť špecifikovať relatívny význam, ktorý sa prikladá politike na
podporu neformálnych opatrovateľov v celkovej stratégii dlhodobej
starostlivosti. Týmto otázkam sa podrobnejšie venujeme v Časti
6, pričom zdôrazňujeme rozdiely medzi politikou a poskytovaním
podpory neformálnym opatrovateľom.
Zhrnutie
- Potreby neformálnych opatrovateľov sa nie vždy zhodujú s potrebami starších ľudí, o ktorých sa starajú. Preto politiky dlhodobej starostlivosti musia jasne stanoviť, čie potreby sú dôležité a politiky na podporu neformálnych opatrovateľov sa musia
posudzovať z hľadiska takýchto potenciálnych konfliktov.
- Dvojitá úloha neformálnych opatrovateľov, či už ako partnerov formálnych poskytovateľov alebo ako klientov so svojimi
vlastnými potrebami, ktoré potrebujú podporu, vedie k ďalším problémom v budovaní politík pri ich začleňovaní do systémov dlhodobej starostlivosti, ktoré sa objavujú na rozhraní
medzi službami zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
- Nakoniec budeme hovoriť o rámci pre klasifikáciu opatrení na
podporu neformálnych opatrovateľov s cieľom špecifikovať,
ktorým potrebám treba v prvom rade venovať pozornosť, či
už priamo alebo nepriamo.

Triantafillou a kol., 2010

3 Neformálna a formálna dlhodobá
opatrovateľská práca
V tejto časti popisujeme, ako sa postupne stierajú predtým jasne
vyznačené hranice medzi sektorom formálnej a neformálnej starostlivosti (3.1) a ukážeme, ako sa o opatrovateľskú prácu delia
tieto dva sektory (3.2). Na základe týchto poznatkov potom v Časti
3.3 skúmame dopad poskytovania starostlivosti na zdravie neformálnych opatrovateľov, kvalitu ich života a pracovné postavenie.

3.1 Definícia neformálnej a formálnej starostlivosti
Najdôležitejším krokom na úvod spolupráce medzi partnermi bolo
definovať, čo sa v Európe rozumie pod pojmami neformálna a formálna starostlivosť. Štúdie EUROFAMCARE a PROCARE, ako aj
prehľady literatúry priniesli rôzne definície, s niektorými spoločnými charakteristikami pre obidva sektory:

3.1.1 Neformálna starostlivosť
-

-

96

Neformálna starostlivosť v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

Starostlivosť poskytuje najmä rodina, blízki príbuzní, priatelia a
susedia.
Opatrovatelia nie sú profesionáli a nie sú vyškolení v poskytovaní starostlivosti, ale v niektorých prípadoch sa im môže špeciálny výcvik zísť.
Opatrovatelia nemajú žiadnu zmluvu, čo sa týka ich opatrovateľských povinností.
Opatrovatelia nie sú platení, aj keď sa už stále častejšie stáva,
že dostávajú finančné príspevky.
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Opatrovatelia vykonávajú rôznorodé úlohy (aj také, ktoré vykonávajú formálni opatrovatelia), vrátane emocionálnej podpory
a pomoci.
Žiadne obmedzenia času, stráveného opatrovaním – nikdy/
zriedkavo oficiálne „mimo služby“.
Žiadny nárok na sociálne zabezpečenie.

3.1.2 Formálna starostlivosť
-

Služby poskytujú vyškolení a kvalifikovaní odborníci s licenciou
Služby kontroluje štát alebo iná organizácia.
Opatrovatelia majú zmluvy, ktoré špecifikujú ich opatrovateľské
povinnosti.
Opatrovatelia sú platení a oprávnení mať zabezpečené sociálne práva a pracovné podmienky.
Opatrovateľské úlohy sú špecifikované podľa odbornej kvalifikácie.
Opatrovatelia majú rozvrh a majú nárok na čas „mimo povinností“.

3.1.3 „Profesionáli“
Všeobecná definícia „profesionálov“ pre účely dlhodobej starostlivosti neexistuje. Tento termín sa obyčajne vzťahuje na
formálny sektor, na rozdiel od neformálneho sektora, a znamená odborný výcvik a špecifické úlohy, s voľnosťou konania
v procesoch rozhodovania. V tomto zmysle sa profesionáli
líšia od „platených pracovníkov“, ktorí tiež pracujú vo formálnom sektore dlhodobej starostlivosti, ale nemusia mať špecifický výcvik alebo presne definované úlohy. Zvláštnu kategóriu tvoria dobrovoľníci, z ktorých mnohí majú aj absolvované
školenie alebo môžu dostávať určitú finančnú kompenzáciu
za svoju prácu.
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Medzi odborný personál, vykonávajúci opatrovateľskú starostlivosť, patria: praktickí lekári; medicínski a iní odborníci; zdravotné sestry; pomocníci v domácnosti; osobní asistenti; manažéri
pre starostlivosť; štátni úradníci, regionálne a samosprávne orgány; a poloprofesionálni pracovníci, napr. migrujúci pracovníci,
ktorých postavenie sa stále viac posúva od neformálnej úrovne
k formálnej úrovni.
Koncepcia “Diamant sociálneho zabezpečenia“ (Evers a kol.,
1994) rozdeľuje poskytovanie starostlivosti do štyroch oblastí:
služby verejné, trhové (súkromné podnikanie), dobrovoľné (MVO,
neziskové organizácie atď), a domáce (rodina, priatelia, susedia).
Ich uplatnenie v systéme dlhodobej starostlivosti a jednotlivé funkcie uvádzame v nasledovnom prehľade.
Tabuľka č. 3.1 Oblasti neformálnej a formálnej starostlivosti a orientácia v rámci
dlhodobej starostlivosti
Politická
zodpovednosť

Zainteresované Zamestnanie Užívateľ
subjekty

Formálna
Starostlivosť
starostlivosť ako
zodpovednosť
sociálneho štátu

Služby
poskytované
rôznymi
organizáciami
a považované za
zdroj príjmu pre
profesionálnych
opatrovateľov

Starostlivosť
ako aktivita
v rámci
pracovného
trhu

Starší ľudia
a neformálni
opatrovatelia
ako trhoví
klienti

Neformálna Starostlivosť
starostlivosť ako
zodpovednosť
jednotlivca a
rodiny

Služby
poskytované
bezplatne
rodinnými
príslušníkmi
alebo inými
súkromnými
subjektmi

Starostlivosť
ako činnosť,
ktorá
nezakladá
nároky na
pracovnú
reguláciu

Starší ľudia
považovaní
za subjekty
v súkromnej
sfére.
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3.1.4 Rýchlo sa meniaca situácia
Napriek horeuvedeným definíciám výsledky zo siedmich národných správ projektu INTERLINKS ukázali, že hranice medzi dvoma sektormi sú menej zrejmé, ako sa zdá podľa týchto definícií,
a v mnohých krajinách je ešte veľa nevyjasnených oblastí. Tento
fenomén je výsledkom dvoch trendov:
- Rozšírenie opatrení typu „peniaze za starostlivosť“, ktoré
umožňuje neformálnym opatrovateľom ako poskytovateľom
starostlivosti finančnú kompenzáciu za poskytované služby
(napr. vo forme opatrovateľských príspevkov), a využiť výcvik
a sociálne práva; ale aj to, že neformálni opatrovatelia sú aj
klienti formálnych služieb, a tiež potrebujú podporné opatrenia
(viď tiež 6.1).
- Rozšírené využívanie migrujúcich opatrovateľov, ktorí bývajú v spoločnej domácnosti, ale aj takých, ktorí dochádzajú,
a ktorých postavenie je niekde medzi dvoma odlišnými kategóriami formálnych a neformálnych opatrovateľov, predstavuje relatívne nový trend v dlhodobej starostlivosti. Týchto
pracovníkov si na začiatku vyberajú rodiny na základe dôveryhodnosti a schopnosti harmonického spolunažívania so
staršou osobou a v rámci rodiny (aspekty vzťahov). Talianska prípadová štúdia pre WP 5, ktorá je predmetom oddelenej správy, ukazuje, že rastú príležitosti pre zvyšovanie ich
odbornosti až po úroveň (polo) profesionálov, prostredníctvom výcviku a úpravou ich pracovného postavenia (Di Santo/Ceruzzi, 2010).
Toto stieranie hraníc medzi neformálnou a formálnou starostlivosťou (rodinná vs. verejná) vedie postupne k tvorbe
zmiešanej pracovnej sily (neformálni rodinní opatrovatelia, migrujúci opatrovatelia, osobní asistenti, profesionálni
opatrovatelia vo formálnej starostlivosti), ktorá sa s rôznou
intenzitou podieľa na poskytovaní a dodávaní služieb dlhodobej starostlivosti.
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Obrázok č. 3.1 Delenie povinností v dlhodobej starostlivosti medzi rodinou
a verejnosťou: typológia poskytovania starostlivosti

Dlhodobá starostlivosť
v rodine (v domácnosti
staršej osoby alebo
opatrovateľa)

Zmiešaná pracovná sila
v dlhodobej starostlivosti
(napr. podpora neformálnych
opatrovateľov, migrujúcich
pracovníkov, dobrovoľníkov,
súkromný personál
v domácnosti či pobytových
zariadeniach

Verejné poskytovanie
dlhodobej starostlivosti
(pobytová či domáca
starostlivosť)

Prepojenie na zdravotný
systém (primárna
a sekundárna/
nemocničná
starostlivosť)

3.2 Neformálna a formálna opatrovateľská práca
Dlhodobá starostlivosť ako systém vo väčšine európskych
krajín je len v začiatkoch svojho vývoja, a zmena rozdelenia
medzi neformálnou a formálnou starostlivosťou, je pre politiku
a prax dlhodobej starostlivosti to najdôležitejšie. Podľa údajov
sa spoločnosť vo väčšine úloh, ktoré vyplývajú zo starostlivosti, najviac spolieha na poskytovanie neformálnej starostlivosti
(akokoľvek je definovaná) (Mestheneos/Triantafillou, 2005;
EUROFAMCARE, 2006a). Stieranie hraníc medzi sektormi formálnej a neformálnej starostlivosti však môže priniesť problémy,
napríklad v súvislosti s tým, ako sa opatrovatelia navzájom zastupujú alebo ako si navzájom pomáhajú, a ako dôsledne vedia
koordinovať a integrovať svoje úlohy. Väčšina národných správ
projektu INTERLINKS pripomína skutočnosť, že podľa profesionálnych opatrovateľov sú neformálni opatrovatelia užitočným
prispievateľom v opatrovateľskom procese, lebo sa tým môže
„znížiť“ objem a obsah formálnych služieb, namiesto toho, aby
sa opatrovateľský plán nastavil na optimálnu úroveň pre obe
strany, užívateľov aj opatrovateľov. Celkovo to vyzerá tak, že
neformálni opatrovatelia sa využívajú najmä ako náhradníci formálnej starostlivosti, a nie ako partneri, ktorí sa spolu zúčastňujú na opatrovateľskom procese.
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Ďalej, dlhodobá starostlivosť sa líši od formálnej zdravotnej starostlivosti v tom, že systémy dlhodobej starostlivosti sú založené
na trojitom vzťahu (staršia osoba/neformálny opatrovateľ/formálny
opatrovateľ), a nie na dvojitom vzťahu (lekár/pacient). Jadrom tejto správy sú práve vzťahy medzi týmito troma zainteresovanými
subjektmi, kde vznikajú dva typy navzájom prepojených postupov
– postupy orientované na staršie osoby a postupy, orientované na
neformálnych opatrovateľov. Preto komplexná politika dlhodobej
starostlivosti by sa mala zaoberať neformálnymi opatrovateľmi,
ktorí jednak vystupujú ako spoluposkytovatelia služieb a partneri
profesionálnych opatrovateľov, ale aj ako klienti so svojimi vlastnými potrebami starostlivosti a podporných služieb.

-

Preto informovaná politika, týkajúca sa potrieb neformálnych opatrovateľov, potrebuje analýzu validných porovnateľných údajov
z jednotlivých krajín, ktoré pokrývajú nasledovné otázky:

-

-

-

Aká je charakteristika neformálnych opatrovateľov? Aká úroveň
starostlivosti sa poskytuje?
Aké sú opatrovateľské povinnosti a ako sa delia medzi rodinných príslušníkov a neformálnych a formálnych opatrovateľov?
Aký je rozdielny dopad typu a úrovne opatrovateľských povinností na celkový zdravotný stav, kvalitu života a sociálnu inklúziu neformálnych opatrovateľov?
Existuje súvislosť medzi opatrovaním a prácou a ak áno, aká?

3.2.1 Neformálni opatrovatelia a ich prínos v poskytovaní
starostlivosti
Všetky WP5 Národné správy a európske údaje ukazujú, že veľkú
časť domácej starostlivosti poskytujú neformálni rodinní opatrovatelia. Táto správa obsahuje len krátke zhrnutie údajov o neformálnych opatrovateľoch a neformálnej starostlivosti z jednotlivých
krajín v projekte INTERLINKS.
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V Nemecku pracuje 4,2 mil. osôb v úlohe neformálnych opatrovateľov v porovnaní s 214 000 osobami, ktoré pracujú ako
formálni opatrovatelia.
Podľa odhadov rodinných opatrovateľov v Grécku len 2-14%
všetkých potrieb na opatrovanie zabezpečujú formálne služby,
a zvyšok tvoria hlavní a iní neformálni opatrovatelia.
V Španielsku viac ako 70 % starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, využíva neformálnu starostlivosť a 80,9% neformálnych opatrovateľov, ktorí tiež využívajú formálnu starostlivosť,
ju považujú za nedostatočnú.
Vo Francúzsku odhadovaný počet neformálnych opatrovateľov
je okolo 4 miliónov, a len 650 000 sa považuje za formálnych
opatrovateľov.
V Taliansku asi dve tretiny pomoci, ktorú potrebujú starší ľudia,
poskytujú ich rodinní príslušníci, a aj v najťažších prípadoch odkázanosti len 3% starších ľudí sú v rezidenčnej starostlivosti,
len 4,9% využíva integrovanú domácu starostlivosť a len 9,5%
dostáva príspevok na nezaopatreného člena rodiny.
Vo Švédsku poskytujú rodinní opatrovatelia 70 % celkového objemu starostlivosti osobám starším ako 75 rokov žijúcim v domácom prostredí, napriek explicitne stanoveným povinnostiam
samospráv v tejto oblasti.
Na Slovensku nemáme údaje o počte neformálnych opatrovateľov; špeciálne podporné opatrenia sú ponúkané len tým, ktorí
poskytujú osobnú starostlivosť viac ako 8 hodín denne (cca 52
000 osôb).

Tieto údaje doplňujú údaje zo štúdie EUROFAMCARE o rodinných
opatrovateľoch zo šiestich európskych krajín (EUROFAMCARE,
2006a), ktoré skúmajú nasledovné hlavné charakteristiky rodinných opatrovateľov:
-

Opatrovatelia sú najmä ženy (76%);ich priemerný vek je 55 rokov (65 rokov vo vzorke zo Švédska) v rozmedzí 15-96 rokov;
sú to manželskí partneri (22%), deti/nevesty, zaťovia (60%).
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41% ich je zamestnaných; 56% z nich žije v rovnakej domácnosti (alebo v rovnakej budove) ako osoby, o ktoré sa starajú.
Intenzita a trvanie starostlivosti: Priemerne 46 hodín týždenne;
priemerná dĺžka starostlivosti (v čase prieskumu) 60 mesiacov.

3.2.2 Služby, poskytované neformálnymi opatrovateľmi
a rozdelenie úloh v rámci rodiny a s formálnymi
opatrovateľmi
Povinnosti/aktivity, ktoré poskytujú rodinní opatrovatelia, sa dajú
rozdeliť do troch hlavných skupín:
a) Osobná starostlivosť alebo bežné každodenné činnosti (napr.
kúpanie, osobná hygiena, jedenie, obliekanie).
b) Domáce práce (napr. upratovanie, varenie, nákupy, pranie).
c) Robiť spoločnosť alebo poskytovať emocionálnu podporu („len
počúvať alebo byť nablízku“) a podporovať sociálnu inklúziu osôb,
ktoré potrebujú starostlivosť, alebo pomáhať pri administratívnych
záležitostiach (napr. platenie účtov, kontakt s úradmi).
Ako sme už naznačili, štúdia EUROFAMCARE o poskytovaní dlhodobej starostlivosti, vrátane zdravotnej starostlivosti zo šiestich
krajín, obsahuje informácie o odhadoch opatrovateľov o relatívnom
podiele (vrátane finančnej podpory) poskytovania formálnej a neformálnej starostlivosti pre starších ľudí v domácnosti, ktorí sú čiastočne alebo úplne odkázaní na pomoc druhej osoby. Údaje ukazujú, že
v formálne služby tvoria vo všetkých krajinách pomerne nízky podiel
z celkovej starostlivosti, a to aj u starších ľudí v domácnosti, ktorí
potrebujú najvyššiu úroveň pomoci (Lamura a kol., 2007). Štúdia
ukázala aj málo poskytovaných špecifických podporných služieb pre
rodinných opatrovateľov. V krajinách, kde takéto služby sú, aj keď
v malom množstve (Grécko, Taliansko, Poľsko), opatrovatelia využívajú viac náhradné všeobecné služby, napr. praktických lekárov
a iných špecialistov (EUROFAMCARE, 2006a).
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Podľa údajov z Prieskumu o zdravotnom stave, starnutí a dôchodkoch v Európe ( Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - SHARE) v krajinách (najmä severských) s vysokou úrovňou
služieb pre starších ľudí, je percento príjemcov pomoci od rodinných
príslušníkov a frekvencia poskytovanej pomoci vyššia ako v krajinách na juhu Európy, pričom tieto zistenia sú v opačnom pomere, čo
sa týka intenzity a poskytovania starostlivosti (Attias-Donfut, 2009).
Typ starostlivosti a relatívna dostupnosť formálnych aj neformálnych
služieb sa môžu navzájom doplňovať alebo nahrádzať (Bonsang,
2009), pre nižšie alebo vyššie úrovne neschopnosti. Okrem toho nastavenie povinností v rámci rodiny sa líši nielen medzi jednotlivými
krajinami (Fontaine a kol., 2009), ale aj podľa typu (kognitívny/fyzický) zdravotného postihnutia (Gramain/Malavolti, 2004).

3.3 Vplyv starostlivosti, potrebná podpora a pracujúci
opatrovatelia
3.3.1 Zdravotný stav, kvalita života, sociálna integrácia
a opatrovanie
Zatiaľ čo neformálna starostlivosť je z hľadiska verejnej administratívy bezplatná, má svoje „skryté výdavky“, vrátane negatívneho vplyvu na zdravotný stav, nepriaznivé psychologické účinky na
opatrovateľov, pokles pracovnej sily a zhoršovanie finančného stavu domácností (Jimenez-Martin/Vilaplana, 2008).
Opatrovanie môže negatívne vplývať na telesné a emocionálne
zdravie opatrovateľov, najmä u tých, ktorí majú ťažké a náročné
povinnosti (Glendinning/Bell, 2008), takže samotní opatrovatelia
sa môžu stať pacientmi (Reinhard et al, 2008). Štúdia EUROFAMCARE ukázala, že opatrovatelia vo Veľkej Británii a Švédsku majú
najvyššiu kvalitu života (65% resp.67%), zatiaľ čo v Grécku (50%)
a Taliansku (51%) je najnižšia. Tieto zistenia súvisia pravdepodob-
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ne s väčšou dostupnosťou služieb a politík pre opatrovateľov vo
veľkej Británii a Švédsku (Lamura et al, 2007). Opatrovatelia pociťujú starostlivosť o osoby s demenciou ako veľkú záťaž. Preto
mimovládne organizácie, zaoberajúce sa Alzheimerovou chorobou v Európe, poskytujú príklady dobrej praxe (EUROFAMCARE,
2006b) o podpore pre starších ľudí trpiacich na demenciu i pre ich
rodiny pomocou rôznych intervencií (See 6.5.4: Dobrá prax 18).
Vzhľadom na to, že opatrovatelia často nemajú čas na seba, sú
mnohokrát vystavovaní spoločenskej izolácii. Okrem toho im hrozí
aj riziko spoločenského vylúčenia, pretože žijú často v neutešenej
finančnej situácii, vzhľadom na to, že majú menej možností alebo
žiadne uplatniť sa na pracovnom trhu a poskytovanie opatery im
spôsobuje vyššie výdavky. Toto riziko sa zhoršuje aj tým, že záťaž
poskytovania opatery sa obyčajne sústreďuje na jedného člena
rodiny, najčastejšie ženu, ktorá je k tomu prinútená okolnosťami,
a nie na základe vlastného rozhodnutia. V poskytovaní rodinnej
opatery stále existujú zaužívané tradičné očakávania, a presun do
rezidenčného zariadenia alebo dokonca aj využívanie formálnych
opatrovateľských služieb sa často vysvetľuje ako „opustenie“ starších ľudí. Okrem toho rodiny musia pri vykonávaní opatrovateľských povinností počítať s priamymi aj nepriamymi výdavkami To, či
jeden člen rodiny (obyčajne žena) môže prerušiť alebo zanechať
zamestnanie, závisí obyčajne od príjmu partnera. Preto rozhodnutie opatrovať starú osobu v rodine sa môže považovať za „rozpor
financií a morálky“. Podpora staršieho príbuzného je výsledkom
vzťahov medzi možnosťami príjmov, sociálno-politických a právnych rámcov nákladov a dostupnosti alternatív k rodinnej starostlivosti, vlastných životných cieľov a etických hodnôt starať sa o svojich rodičov (Dallinger, 1997).
Medzi úrovňou záťaže, ktorej je neformálne opatrujúca osoba
vystavená, a intenzitou poskytovanej starostlivosti nie je priamy
vzťah: niektorí opatrovatelia s náročnými povinnosťami môžu byť
odolnejší ako iní opatrovatelia v objektívne menej záťažovej situá106
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cii. Účasť na pracovnom trhu tiež môže zvýšiť alebo znížiť bremeno starostlivosti. Celkovo však náročná starostlivosť, nepriaznivý
zdravotný stav, zníženie platených pracovných možností (viac u
žien ako u mužov), a nakoniec aj pocit, že človek necíti podporu
formálnych služieb – to všetko môže zvyšovať možnosť, že je človek preťažený (Lamura et al, 2007; Reinhardt, 2008).
Tabuľka 3.2 ukazuje oblasti, v ktorých rodinní opatrovatelia pociťujú najväčšiu potrebu podpory. Ukazuje rozdiely podľa krajín:
v krajinách s nižšou dostupnosťou služieb sú potreby oveľa vyššie.
Vyššie potreby podpory sa prejavujú u opatrovateľov, opatrujúcich
starších ľudí, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť..
Tabuľka č. 3.2 V ktorých oblastiach by rodinní opatrovatelia potrebovali viac pomoci
pri opatrovaní starších osôb? (Údaje podľa krajín, % hodnoty)
Celkove
Veľká
Grécko Taliansko
Švédsko Poľsko Nemecko
Británia

Potreby

Emocionálne /
psychologické /
sociálne
Domáca
starostlivosť
Mobilita
Zdravotná
starostlivossť
Organizácia
a manažment
starostlivosti
Osobná
starostlivosť
Finančná
podpora
Finančný
manažment

% starších
%
ľudí, ktorí
celej
potrebujú
vzorky
starostlivosť

N

896

900

847

672

876

897

= 5,088

%

63.8

49.2

33.5

44.6

32.4

43.1

44.6

38.3

N

855

900

862

687

921

932

= 5,157

5,923

%

55.7

45.1

31.4

21.3

26.2

32.3

35.7

31.1

N

716

893

780

563

798

914

= 4,664

5,923

%

60.1

45.9

32.1

25.2

28.9

35.7

38.4

30.2

N

892

819

636

613

721

808

= 4,489

5,923

%

55.3

48.1

29.2

18.1

29.3

28.8

36.3

27.5

N

733

870

663

608

750

720

= 4,344

5,923

%

62.5

39.1

29.0

12.0

22.8

31.5

33.6

24.6

N

660

737

587

549

461

770

= 3,764

5,923

%

55.3

44.8

35.6

20.9

26.9

31.7

36.8

23.4

N

528

404

297

85

374

338

= 2,026

5,923

%

74.2

64.1

40.1

17.6

61.0

44.7

57.5

19.7

N

795

851

645

583

771

779

= 4,424

5,923

%

36.9

24.0

18.1

3.9

13.4

9.8

18.4

13.7

Zdroj: EUROFAMCARE, 2006a.
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Aj keď opatrovatelia potrebovali pomoc, len jedna tretina z celkového
počtu využila podporné služby v posledných 6 mesiacoch, aj napriek
tomu, že boli k dispozícii. Ako hlavné dôvody udávali zložité a byrokratické procesy a vysoké náklady na tieto služby, ako aj nedostatok
informácií, nepružnosť v plnení potrieb, a nekvalitné služby buď pre
rodinných opatrovateľov alebo ich starších príbuzných (EUROFAMCARE, 2006a).

3.3.2 Práca a opatrovanie
Huber a kol. (2009) zozbierali údaje z krajín o stave zamestnanosti mužov a žien v rôznom veku a rôznych situáciách, čo sa
týka opatrovania, ktoré ukazujú, že len málo krajín dosiahlo alebo je na najlepšej ceste dosiahnuť jeden z cieľov Lisabonskej
zmluvy, týkajúci sa zamestnanosti starších ľudí. Pokrok je taký
pomalý, že len krajiny, ktoré tento cieľ splnili do roku 2000, sú
nad touto úrovňou, a to škandinávske krajiny, Švajčiarsko (ako
nečlen EÚ) a Holandsko a Veľká Británia (pred krízou). Nemecko
a Francúzsko tento cieľ ešte nesplnili, ani krajiny na juhu a východe Európy, ktoré sú ešte na nižšej úrovni. Miera zamestnanosti na
čiastočný úväzok ukazuje výrazné rozdiely podľa pohlavia, kde
ženy pracujú častejšie na čiastočný úväzok ako muži, zatiaľ čo
u plných úväzkov je to naopak. Konflikty, ktoré vznikajú pri pokusoch skombinovať zamestnanie a opatrovateľské povinnosti,
ukazujú zistenia z prieskumu Eurobarometer 2008. Napriek skutočnosti, že 70 % opatrovateľov vyhlásilo, že v budúcom roku plánuje zvýšiť úroveň starostlivosti, 15% bolo nútených znížiť objem
pracovného času z dôvodu starostlivosti o starších príbuzných,
pričom veľká väčšina z nich tým zažila negatívny dopad na svoj
príjem, dôchodok a/alebo sociálne práva, ale aj rôzne iné záťaže,
s ktorými sa plnenie opatrovateľských povinností spája. So zreteľom na túto záťaž ich hlavnou starosťou pri plnení dvojitej úlohy
bolo pociťovanie tlaku na svoj čas a lojálnosť: ako vyrovnať nároky, ktoré kladie zamestnanie, s nárokmi na opatrovanie a strach
108

Triantafillou a kol., 2010

Neformálna starostlivosť v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

z negatívnych vedľajších účinkov na osobu, o ktorú sa starajú,
pretože počas ich odchodu do práce nie sú zabezpečené primerané možnosti opatery. Problémy vznikajú aj v ich súkromnom
živote, vo vzťahoch s vlastnými deťmi, rodinou a priateľmi (Keck/
Saraceno, 2009). Podľa autorov Arksey a kol. (2009) majú opatrovatelia menej schopností plánovať budúcnosť, pretože všetku
svoju energiu sústreďujú na prítomné záväzky a bojujú s finančnými problémami, a keď sa opatrovanie skončí, často zostávajú
osamelí a slabo pripravení na to, aby si poradili s ďalšou zmenou
a budovali nový život.
Konflikt, ktorý vzniká pri prepojení medzi prácou a opatrovaním
v rôznych skupinách v rámci krajiny, je znázornený v Tabuľke č.
3.3. Vidíme, že miera zamestnanosti 50-65 ročných pracujúcich
vo všetkých krajinách závisí od toho, či vykonávajú opatrovateľskú činnosť viac intenzívne (viac ako 1 hod. denne), alebo
menej intenzívne (menej ako 1 hodinu denne), alebo neopatrujú
nikoho:
-

-

-

-

Vo všetkých krajinách sa opatrovatelia, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť menej intenzívne, viac zúčastňujú na pracovnom trhu ako tí, čo nevykonávajú opatrovateľskú činnosť.
Vo všetkých krajinách sa opatrovatelia, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť intenzívne, zúčastňujú na pracovnom trhu
menej ako opatrovatelia, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť menej intenzívne.
Vo všetkých krajinách sa opatrovatelia, ktorí vykonávajú opatrovateľskú činnosť intenzívne, zúčastňujú na pracovnom trhu
menej ako tí, čo nevykonávajú žiadnu opatrovateľskú činnosť
(okrem mužov vo Východnej Európe).
Zamestnanosť žien medzi opatrovateľmi, ktorí vykonávajú
opatrovateľskú činnosť či už viac alebo menej intenzívne, je
nižšia v Južnej a Východnej Európe ako v Škandinávii a Strednej Európe, aj keď muži nevykazujú jasný trend podľa stavu
opatrovateľstva či podľa krajiny.
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Zamestnanosť žien v kategórii opatrovateľov, aj tých, čo nevykonávajú opatrovateľskú činnosť je v Južnej a Východnej
Európe oveľa nižšia ako v škandinávskych krajinách a krajinách Strednej Európy, zatiaľ čo muži vykazujú menej rozdielov v zamestnanosti podľa stavu opatrovateľstva či podľa
krajiny.
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lepší zdravotný stav a kvalitu života neformálnych opatrovateľov
(viď Časť 4.1.2 zameranú na pohlavie a prácu).
Tieto štúdie však neposkytujú dôkazy o tom, či prepojenie medzi
opatrovaním a prácou situáciu uľahčuje alebo spôsobuje prekážky.
Táto otázka je ďalej analyzovaná v častiach 6, 7 a 8, kde sú aj uvedené príklady zamestnaneckej politiky a praktické postupy, ktoré
podporujú prácu a opatrovanie súčasne..

Tabuľka č. 3.3 Miera zamestnanosti a intenzita opatrovania (muži a ženy vo
veku 50-65 rokov): Porovnanie podľa krajín v skupinách
Skupiny krajín

Škandinávske
krajiny %

Krajiny Strednej
Európy %

Krajiny Južnej
Európy %

Krajiny
Východnej
Európy %

Neopatrujú nikoho

58

45

30

31

Opatrovatelia
(bez upratovania)

62

47

29

31

<1 hod./denne

67

54

35

40

>1 hod./denne

34

35

17

24

Neopatrujú nikoho

70

55

61

47

Opatrovatelia
(bez upratovania)

73

63

53

73

<1 hod./denne

74

68

63

78

>1 hod./denne

65

52

42

65

Zhrnutie

Ženy

Muži

Zdroj: prieskum SHARE, druhá vlna 2006-2007 (Fontaine, 2009). N.B.: Percentuálny
súčet v stĺpcoch ani riadkoch nemusí byť 100.

Podľa údajov majú neformálne opatrovateľky - ženy ľahší prístup
na trh v krajinách s dostupnejšími službami. Ostatné štúdie podľa
prieskumu SHARE jasne ukazujú, že náhrada neformálne poskytovanej bežnej starostlivosti (hands-on care) profesionálmi môže
viesť k rovnomernejšej distribúcii opatrovateľských povinností v
prípade, ak sa dá uplatniť prístup spolupráce “ruka v ruke” (handin-hand); formálni opatrovatelia “poskytujú” praktickú starostlivosť,
a rodina len “opatruje” (Attias-Donfut, 2009), čo má za následok
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Ukázali sme, ako stieranie hraníc medzi sektorom formálnej
a neformálnej starostlivosti, najmä kvôli meniacej sa úlohe neformálnych opatrovateľov a ich špecifických potrieb podpory (či
už vecných alebo peňažných) mení vzťahy medzi opatrovateľmi
v obidvoch sektoroch. To má vplyv na tvorbu efektívnych prepojení medzi dvoma sektormi, ktoré by mohli viesť ku tvorbe
jednotnejšieho modelu dlhodobej starostlivosti, so spoločným
cieľom poskytovať starším ľuďom kvalitnú starostlivosť. Hlavné
problémy, ktoré treba vo vzťahoch medzi týmito dvoma sektormi
vyriešiť, sú (viď aj Časti 4, 5 a 6):
- Aké sú špecifické postupy a opatrenia, zamerané na neformálnych opatrovateľov, ktoré prispejú ku upevneniu ich spolupráce a uznania ako partnerov pre tímy formálnych opatrovateľov?
- Ako treba vzdelávať formálnych opatrovateľov, aby uznali neformálnych opatrovateľov za svojich partnerov, ale aby ich aj
podporovali pri vykonávaní ich opatrovateľských povinností?
- Aké postupy a opatrenia uľahčujú prácu aj opatrovanie, a pritom zaručujú neformálnym opatrovateľom zdravie a kvalitu
života?
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4 Zmeny vo vnímaní starostlivosti
a meniace sa úlohy opatrovateľov
Cieľom tejto časti je ukázať, ako sa mení vnímanie neformálnej
a formálnej starostlivosti a preskúmať niektoré faktory, ktoré k
tomu prispievajú, vrátane demografických (4.1.1) a sociálnych
zmien (4.1.2). Budeme hovoriť o tom, prečo a do akej miery to
môže viesť ku zvýšeným potrebám dlhodobej starostlivosti a v
časti 4.1.3 popíšeme vznikajúce trendy ako posilnenie právomocí
užívateľa, požiadavky na lepšiu kvalitu služieb a privatizáciu. V
časti 4.1.4 budeme v rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti
hovoriť o zmenách v ekonomickej oblasti, vrátane možných účinkov rastúcich príjmových nerovností na potreby starostlivosti, ako
aj otázky kombinácie práce a opatrovania, najmä u žien a starších pracovníkov..

4.1 Determinanty zmien vnímania opatrovania
4.1.1 Demografické zmeny a potreba opatrovania
Demografické údaje o starnutí a údaje o potrebách starostlivosti
a neformálnych opatrovateľoch, vrátane postavenia v zamestnaní
(Huber a kol., 2009; Eurostat) naznačujú, že mnohé demografické
zmeny, týkajúce sa populácie v produktívnom veku a staršej populácie, by mohli viesť ku zvyšujúcim sa nárokom na formálne služby
v dlhodobej starostlivosti, najmä k problémom s udržateľnosťou
aktuálnej úrovne financovania systémov dlhodobej starostlivosti.
Miery pôrodnosti, starnutie a následky v Európe
V európskej starnúcej populácii vystupujú do popredia štyri faktory:
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vysoká priemerná dĺžka života, lepší zdravotný stav, nižšia pôrodnosť a vplyv starnutia generácie “baby boomers” (označenie ľudí,
narodených počas ekonomickej prosperity v USA, nasledujúcej po
2. svetovej vojne – pozn. prekl.) Vychádzajúc z údajov Eurostatu
bude hlavný dopad týchto faktorov nasledovný:
-

-

-

-

-

Európska populácia sa zvýši na 521 miliónov do roku 2035 a do
roku 2060 poklesne na 506 miliónov, pretože priemerná miera
pôrodnosti bude 1,5 (menej ako 2,1 potrebnej na udržanie populačnej úrovne).
Stredný vek v EÚ sa zvýši v rokoch 2004 a 2050 z 39 na 49 rokov, keď počet mladých ľudí (0-14 r.) v EÚ bude aj naďalej klesať v absolútnych číslach z približne 100 miliónov v roku 1975
na 66 miliónov v roku 2050.
Populácia v produktívnom veku (15-64 r.) bude najpočetnejšia
okolo roku 2010 (331 miliónov), ale následne bude klesať na
približne 268 miliónov v roku 2050.
Podiel populácie nad 65 rokov sa zdvojnásobí v najbližších 40
rokoch následkom toho, že generácia “baby boomers” dosiahne dôchodkový vek.
Podiel veľmi starých obyvateľov (viac ako 80 ročných) v celkovej populácii, ktorí tvoria hlavných spotrebiteľov zdravotnej a
dlhodobej starostlivosti stúpne zo 4,1% v roku 2005 na 6,3% v
roku 2025 a na 11,4% v roku 2050.

Aj keď sú tieto priemerné zmeny medzi európskymi krajinami veľmi
nerovnomerne rozdelené hlavne vzhľadom na ich rozdielnu pôrodnosť, tieto trendy by mali zvýšiť potreby dlhodobej starostlivosti.
Nedávny prieskum Eurobarometer 2007 odhaduje súčasné potreby populácie v starostlivosti o najstaršiu vekovú skupinu. Výsledky ukázali, že z osôb starších ako 85 rokov 29% trpí na závažné
obmedzenia pri vykonávaní každodennej činnosti vzhľadom na
svoj fyzický a mentálny stav, zatiaľ čo 24% z nich potrebuje v posledných desiatich rokoch pravidelnú osobnú pomoc a dlhodobú
starostlivosť.
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Ak vezmeme do úvahy zvyšujúci sa výskyt a prevalenciu demencie Alzheimerovho typu s rastúcim vekom, predpokladaný nárast v
číslach a percentách najstarších vekových skupín bude mať vplyv
na rast potreby starostlivosti o starších ľudí s týmto ochorením,
s dopadom na oba sektory, formálny aj neformálny.
Index ekonomickej závislosti starších ľudí
Tento pomer (počet ľudí nad 65 r. ku počtu ľudí 15-64 r.), ktorý je v
súčasnosti 25%, dosiahne v roku 2050 pre EÚ-25 okolo 53%, ale
medzi jednotlivými krajinami budú vysoké rozdiely, s najvyšším pomerom v Taliansku a Španielsku (66-67%) a s najnižším v Dánsku,
Luxembursku, Malte, Holandsku a Švédsku okolo 40% (Huber a
kol., 2009). Keďže podiel potenciálnych neformálnych opatrovateľov asi poklesne z dôvodu poklesu pôrodnosti s následkom menej
početnej mladšej generácie, očakáva sa rastúci dopyt po formálnych službách, a tým sa vynára otázka finančnej udržateľnosti rozpočtov dlhodobej starostlivosti.
Starnutie neformálnych opatrovateľov
Starnutie neformálnych opatrovateľov bude teda problém, pretože
manželia/manželky/partneri a/alebo “deti” vo veku 65+ budú pravdepodobne tvoriť jeden z hlavných zdrojov neformálnej starostlivosti, a budú sami potrebovať nejakú formu podpory ako opatrovatelia. (Mestheneos/Triantafillou, 2005).
Ďalšie faktory
Nielen vek, ale aj kombinácia veku obyvateľstva a zdravotného
stavu tvorí jeden z hlavných príčin výdavkov na zdravotnú starostlivosť, takže zdravotný stav a nespôsobilosť budúcej generácie
starších ľudí ovplyvní potreby starostlivosti. Podľa “scenára potlačenia morbidity”7, najväčší podiel očakávaného prínosu dĺžky
7

Výsledky štúdie, navrhnutej na testovanie hypotézy potlačenia morbidity, ukázali, že
zdravý životný štýl dokáže redukovať a potlačiť zdravotné postihnutia na kratšie obdobie
ku koncu života, a tak predstavujú požadovaný argument pre zníženie a posunutie zdravotného postihnutia pri zdravom spôsobe života, podľa hypotézy potlačenia morbifity.
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života (zvýšenie o 5 rokov do roku 2050) by mal zodpovedať “zdravým rokom života” (healthy life years) (Hubert a kol., 2002), aj keď
súčasné trendy naznačujú, že v niektorých krajinách klesajú skôr
ťažké zdravotné postihnutia ako mierne alebo stredné. Keď budú
starnúci obyvatelia zdravší, budú sa vedieť o seba dlhšie a lepšie
postarať, čo bude znamenať, že dopyt po službách, najmä požiadavky na náročnú starostlivosť budú nižšie, než to naznačujú demografické predpovede (OECD, 2005). Aj neformálni opatrovatelia
budú mať výhody z dobrého zdravia, a teda budú potrebovať menej
podpory pri opatrovaní, aj keď “bremeno chorôb” ktoré spôsobia duševné ochorenia ako depresia, môžu prevýšiť tieto pozitívne účinky..
Rozdiely medzi pohlaviami v očakávanej dĺžke života
Medzi manželskými partnermi - opatrovateľmi dominujú v súčasnosti ženy, jednak z kultúrnych príčin, ale aj kvôli väčšej dĺžke života a tendencie zakladania manželstiev medzi mladšími ženami a
staršími mužmi. Prírastky očakávanej dĺžky života (a najmä zdravých rokov života) sú u mužov väčšie ako u žien, najmä z dôvodu
poklesu mortality u mužov v strednom veku za posledných 20 rokov. Výsledkom toho je, že rozdiel v očakávanej dĺžke života žien a
mužov vo veku 65 rokov sa zmenšuje (Huber a kol., 2009). To znamená, že v budúcnosti sa možno zvýši počet mužov – opatrovateľov, lebo bude viac párov, ktoré sa budú navzájom o seba starať,
aj keď sa to môže vyrovnať jednak rastúcim počtom domácností
s jedným členom kvôli zvyšovaniu rozvodov a vzťahov bez manželského zväzku, a jednak aj nepredvídateľným vplyvom modelu
znovu uzavretia manželstva kvôli opatrovateľským povinnostiam.

4.1.2 Zmeny v sociálnych štruktúrach
Koncepcie starnutia a politiky dlhodobej starostlivosti
Pohľad spoločnosti na proces starnutia silne ovplyvňuje formovanie zastúpenia starších ľudí, ako aj hlavné princípy politiky dlhodobej starostlivosti a celkového usporiadania jej systému. To platí
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najmä pri takých situáciách ako je právo starších ľudí na zapájanie
sa do spoločnosti a na účasť na pracovnom trhu.
Keď považujeme starnutie prevažne za negatívny fenomén, spojený
so stratou fyzickej a mentálnej kapacity a pracovných schopností, môžeme prirodzene predpokladať, že starší ľudia budú menej schopní
participovať na spoločenskom a ekonomickom živote, nedokážu sa
tak ľahko zamestnať a budú menej samostatní. Tento negatívny stereotyp sa môže rozšíriť aj na používanie podporných služieb s tým,
že starší ľudia sa len pasívne spoľahnú na pomoc (či už z formálnych
alebo neformálnych zdrojov), alebo budú schopní použiť svoje vlastné zdroje a zmobilizovať svoje vlastné aktivity, čo naopak ovplyvňuje
postoje, prax a správanie formálnych opatrovateľov.
V Severnej Európe, kde služby v súkromnom, verejnom a neziskovom
sektore sú lepšie rozvinuté, starší ľudia a ich rodiny sú podporovaní v
tom, aby sa chovali ako spotrebitelia, a využívali široké možnosti služieb
a vyberali si tie, ktoré najviac vyhovujú ich potrebám. Aj v krajinách, kde
sa na starnutie nazerá cez jeho sociálny rozmer, a starší ľudia majú rovnaké práva ako iní občania, čo sa týka sociálnej a ekonomickej účasti
(napr. v Nemecku, Veľkej Británii a vo Švédsku), pozorujeme silný nárast tendencie zamestnania na plný úväzok vo vekovej skupine 55/65,
i keď je tu aj vplyv iných faktorov, ako je napríklad pohlavie (viď nižšie).
Tabuľka č. 4.1 Miera zamestnanosti u mužov a žien (% obyvateľstva vo
vekových skupinách) (2008)
Krajina
Nemecko
Francúzsko
Veľká Británia
Taliansko
Holandsko
Švédsko
Španielsko
Zdroj: OECD.
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15 - 24
49,7
33,4
57,5
29,1
69,6
45,9
43,2

Muži
25 - 54
87,1
89,1
87,9
86,7
92,0
89,4
84,4

55 - 64
61,7
40,5
67,6
45,5
60,2
73,6
60,9

15 - 24
44,5
28,0
55,1
19,4
68,7
45,9
35,7

Ženy
25 - 54
74,7
77,3
75,4
60,2
79,5
83,5
65,9

55 - 64
46,0
36,0
49,0
24,0
41,1
66,9
31,1
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Neformálna starostlivosť a pohlavie
Význam príležitostí zladiť prácu a opatrovanie platí najmä u žien,
ktoré sú už tradične hlavnými poskytovateľkami opatrovania. Ženy
tým, že zvyšujú svoju účasť na platenom pracovnom trhu, či už z
ekonomických alebo osobných príčin, a tým, že s hľadajú možnosti
lepšieho vzdelávania za účelom posilnenia svojich pracovných možností, často posúvajú vek prvého pôrodu, pretože dávajú prednosť
prvému zamestnaniu. Pre generáciu 30-50 ročných to znamená starať sa nielen o svoje deti, ale aj o svojich starnúcich rodičov. Ich meniace sa úlohy vyvolávajú také otázky, ako je schopnosť poskytovať
oba typy starostlivosti, alebo či budú musieť obetovať svoje vzdelanie a pracovné ambície a zostať v úlohe opatrovateliek. Otázka
zosúladenia práce a opatrovania je dôležitá, pretože tieto ženy v
súčasnosti nielenže intenzívne využívajú zdravotnícke služby kvôli
vysokej fyzickej a mentálnej záťaži, ktorú predstavuje poskytovanie
starostlivosti, ale im hrozí aj riziko chudoby v budúcnosti, vzhľadom
na ich možnú neúčasť v rámci platených pracovných síl.
Opatrovanie: rodinný problém
Občania EÚ považujú neformálnu domácu starostlivosť za najpreferovanejšiu možnosť starostlivosti, takže rodiny budú aj naďalej hrať svoju úlohu v poskytovaní dlhodobej domácej starostlivosti (Marin a kol.,
2009: 7). Zmeny v modeloch manželstva a rozvodov a zmeny veľkosti
rodiny, ako aj vnútorná a vonkajšia migrácia mladej generácie za účelom hľadania pracovných príležitostí však ovplyvňujú hodnoty a normy
rodinných povinností. Prirodzene to ovplyvňuje schopnosť rodín poskytovať neformálnu starostlivosť, nielen v zmysle osobnej angažovanej starostlivosti, a iných základných každodenných povinností, ale
aj v zmysle spoločenských vzťahov a emocionálnej a psychologickej
podpory (Jegermalm, 2005). Je tu ešte problém “sendvičovej generácie” (viď tiež časti 2.2 a 6.3), t.j. generácie aktívnych starších osôb vo
včasnom dôchodku, ktorí pomáhajú svojim deťom tým, že sa starajú
o svoje vnúčatá, ale starajú sa aj o svojich rodičov (Glendinning a kol.,
2009). Okrem toho starší opatrovatelia majú aj svoje vlastné potreby
starostlivosti a podpory, ktoré môžu byť odlišné od potrieb mladšej ge117
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nerácie opatrovateľov. Preto snaha zosúladiť politiku pre deti s politikou
pre starších ľudí je kľúčovou záležitosťou reformy sociálneho zabezpečenia v škandinávskych krajinách (Esping-Andersen, 1990).

4.1.3 Posilnenie právomocí užívateľov a privatizácia
Dopyt starších ľudí a ich rodín po službách
Potreby starostlivosti starších ľudí sú zložité a vyžadujú si koordinovaný prístup, aby pri plnení meniacich sa potrieb bola starostlivosť kontinuálna a flexibilná. Pri tejto kontinuite treba brať do úvahy očakávania starších ľudí a ich rodín, akým spôsobom majú byť
služby organizované. Toto hľadisko podporuje skutočnosť, že pri
zvyšovaní úrovne vzdelania a vedomostí si užívatelia viac uvedomujú kvalitu poskytovaných služieb. Ďalším znakom zmeny vo vnímaní starostlivosti je, že starší ľudia požadujú zachovanie svojej
samostatnosti, nielen tým, že ostanú bývať doma, ale že sa budú
viac zapájať do definovania a plánovania svojich opatrovateľských
služieb, čím sa pomocou profesionálov posilňuje aj ich postavenie
ako užívateľov (pozri Kümpers a kol., 2010). V Nemecku sa napríklad už prejavujú znaky novej tradície, čo sa týka veku a podpory
a opatrovateľských služieb: zvyšujúci sa počet starších ľudí sa dostáva do fázy, keď nemajú zamestnanie, čo im umožňuje, aby pokračovali v existujúcich, dokonca rozmanitých záujmoch (Schneekloth/Wahl,
2005). Títo ľudia majú vysoký stupeň sebavedomia a silnú vnímavosť
voči vekovej diskriminácii. Veľmi sa zaujímajú o prevenciu chronických ochorení a stále viac vidia sami seba ako klientov preventívnych
a podporných služieb. To sú sľubné začiatky ako sprievodné javy rozvíjajúcej sa novej kultúry profesionálnej pomoci, ktorá stále viac vníma
starších ľudí ako klientov s požiadavkami na kvalitu a neformálnych
opatrovateľov ako partnerov v spoločnom opatrovateľskom tíme.
Kvalita formálnych služieb
Pretože konkurencia sa považuje za silný nástroj posilnenia kvality
starostlivosti prostredníctvom výberu medzi rôznymi typmi posky118
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tovateľov, privatizácia v sektore dlhodobej starostlivosti sa považuje za hlavný motivátor zmien, ktoré by z občanov v úlohe spotrebiteľov urobili plnoprávnych občanov. Aby mali prijímatelia služieb
možnosť väčšieho výberu podľa svojich potrieb, navrhujú sa rôzne
typy peňažných dávok. V niektorých krajinách sa zavádzajú aj ďalšie spôsoby posilnenia, napr. projekt Carmen (Nies/Berman, 2004)
ukázal zvyšujúci trend posilňovania právomocí občanov pomocou:
-

-

Informačných kampaní, fór, panelov pre užívateľov, konzultácií a
skupín užívateľov, ako aj pomocou rôznych stratégií na posilnenie právomocí a vťahovania starších ľudí a ich opatrovateľov do
integrácie a plánovania potrebných slu žieb.
Opätovnej orientácie na služby, ktoré sú riadené užívateľmi, aby sa čo
najviac vyhovelo potrebám a preferenciám užívateľov a opatrovateľov,
nastavením ich vlastných služieb, obyčajne neziskovo orientovaných.

Mnohé štúdie založené na údajoch SHARE ukázali (Attias-Donfut, 2008), že nahradenie neformálnej starostlivosti formálnou, pri
rastúcich potrebách starostlivosti neznamená menej intervencie
zo strany neformálnych opatrovateľov (v zmysle ich frekvencie)
v porovnaní s minulosťou, čo je v rozpore s “morálnym argumentom”,
že pri poskytovaní väčšieho množstva verejných služieb by sa opatrovatelia stali menej vnímaví na potreby starších ľudí a “vytlačili” by neformálne formy podpory. Okrem toho podľa Bonsanga (2009) a ďalších
autorov pri postupnom zhoršovaní zdravotnej nespôsobilosti starších
ľudí formálne služby nahrádzajú neformálnu starostlivosť. Pretože
starosť o opatrovanú osobu je hlavnou motiváciou poskytovania neformálnej starostlivosti, nepracujúci aj pracujúci opatrovatelia nebudú
dobrovoľne súhlasiť s tým, aby sa ich starostlivosť nahradila formálnymi
službami, ak ich považujú za podradné alebo nezodpovedajúce potrebám starších ľudí. Takže kvalita alternatívnych formálnych služieb je
dôležitou otázkou aj pre neformálnych opatrovateľov, pričom ich váha
sa posilňuje zmenami v ekonomike (Bolin a kol., 2008). Ešte však zostáva na posúdenie, do akej miery voľby užívateľov vedú k rozhodnutiam, ktoré sú v súlade s očakávaniami opatrovateľov.
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4.1.4 Ekonomické zmeny
Rastúce príjmové nerovnosti a ich vplyv na potreby opatrovania
Zvyšovanie nerovností v príjmoch v mnohých krajinách EÚ (Wilkinson/
Pickett, 2009) má významný vplyv na rast úrovne chudoby medzi staršími ľuďmi, čo naopak môže prispieť k rastúcim potrebám starostlivosti.
Sociálne nerovnosti sa týkajú zdravotného stavu i výkonu telesných funkcií, pričom osoby s nižšími príjmami sú závislejšie a sú menej schopné
postarať sa sami o seba a využívať zdravotnú starostlivosti a sociálny
systém. Okrem toho neformálni opatrovatelia trpia aj vyššou úrovňou
chudoby než osoby, ktoré sa o nikoho nestarajú, takže sú pravdepodobne ešte neprimeranejšie postihnutí rastúcimi nerovnosťami v príjmoch,
pokiaľ sa neurobia špecifické opatrenia na zníženie týchto negatívnych
účinkov, napr. vo forme podpory príjmov a príspevkov sociálneho zabezpečenia, zlepšenia prístupu na pracovný trh, regionálneho vyrovnávania
ohľadne financovania služieb (viď 7.1, Dobrá prax 2).
Otázka zamestnania na pracovnom trhu
Od deväťdesiatych rokov minulého storočia vlády rozvinutých európskych sociálnych štátov (welfare state) v snahe konfrontovať globalizáciu a posilnenú konkurenciu začínajú aktívnejšie pristupovať k
politikám sociálneho zabezpečenia so zámerom posunúť ľudí do pracovného procesu alebo bližšie ku zamestnanosti. Prvoradou otázkou
v tejto oblasti je zvýšenie účasti žien a starších ľudí na pracovnom
trhu, avšak zároveň sa kladú vyššie nároky na ľudí, aby sa starali
o starších slabnúcich príbuzných, so zdravotným postihnutím alebo
chronicky chorých (Arksey/Moree, 2008). Podpora opatrovateľov
kombináciou starostlivosti s platenou prácou na pracovnom trhu teda
je časťou širšieho politického rámca zosúlaďovania rodiny a práce.
Po rozšírení modelu duálneho živiteľa rodiny sa súčasná politika
zameriava priamo na zvýšenie miery účasti na pracovnom trhu, najmä pre kohortu 55-64 r., poskytovaním finančnej podpory, ktorá im
umožňuje pracovať a pokračovať v plnení opatrovateľských úloh s
rovnakou intenzitou. V budúcnosti sa uvidí, či úroveň tejto finančnej
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podpory bola stanovená dostatočne vysoko, aby čelila vplyvom zníženého počtu potenciálnych opatrovateľov, ako aj negatívnym dlhodobým vplyvom ich “skrytej” opatrovateľskej práce (pozri 3.2).
Alternatívnou alebo komplementárnou politikou, ktorá umožňuje opatrovateľom vstúpiť na pracovný trh, je dosiahnutie platieb za zvýšenie
počtu služieb, čo sú náklady, ktoré by znášali daňovníci, okrem krajín so systémom sociálneho poistenia (napr. Rakúsko, Nemecko). V
tomto prípade nárast zamestnanosti prinesie aj zvýšenie fiškálnych
zdrojov, ktoré sa môžu použiť na financovanie dlhodobej starostlivosti,
a tým sa umožní poskytovanie väčšieho počtu formálnych verejných
služieb. Ukázalo sa napríklad, že zvýšenie vládnych výdavkov na
formálnu starostlivosť malo pozitívny vplyv na úroveň zamestnanosti
žien vo veku 45-49 rokov v celej Európe (Viitaanen, 2007).
Zhrnutie
- Poukázali sme na zmeny vo vnímaní formálneho a neformálneho
poskytovania starostlivosti, spolu s demografickými, sociálnymi
a ekonomickými zmenami v krajinách, zúčastnených na projekte INTERLINKS. Tieto zmeny vedú aj ku zvýšeným potrebám
opatrovania, a to najmä opatrovania osôb s vysokým stupňom
odkázanosti, ktorá je potrebná pre zvyšujúci sa počet pacientov
s Alzheimerovou chorobou. Otázka, ako sa dajú tieto potreby naplniť a súčasne sa vysporiadať s cieľmi Lisabonskej agendy v
oblasti zvýšenia účasti žien a starších pracovníkov v pracovných
silách, prináša problém ako skombinovať prácu a opatrovanie a
ako podporovať a ochraňovať zdravie pracujúcich opatrovateľov.
- Vznikajúce trendy, ako posilnenie právomocí užívateľa a dopyt po vyššej kvalite služieb, ktoré by viac zodpovedali reálnym potrebám starších ľudí a ich rodín, vedú ku vyššiemu
využívaniu súkromných služieb tými, ktorí sú schopní za ne
platiť, zatiaľ čo rastúce nerovnosti v príjmoch v niektorých
krajinách môžu obmedziť stupeň výberu v budúcnosti.
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5.1 Zodpovednosti na európskej úrovni

5 Opatrovanie ako spoločná
zodpovednosť: Právne a politické aspekty
V tejto časti sa zameriame na delenie povinností opatrovateľskej
starostlivosti medzi rodinou a štátom a ako je rozdelená rovnováha, právne alebo implicitne, medzi týmito dvoma zainteresovaným
subjektmi, nehľadiac na úlohu trhu a neziskového sektora.
Ciele tejto časti sú:
-

-

-

Pomenovať hlavných “hráčov” na európskej úrovni ako aj v krajinách
INTERLINKS WP5, ktorí majú právne záväzky praktickej a finančnej pomoci pre starších ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť (5.1, 5.2).
Popísať kroky delenia finančných povinností a povinností spojených s praktickou starostlivosťou medzi neformálnym (hlavne
rodinným) a verejným (štátnym) sektorom (5.3).
Popísať hlavné opatrenia (finančné a vecné služby), ktoré slúžia na podporu neformálnych opatrovateľov (5.4) na základe
klasifikácie politík na podporu neformálnej starostlivosti (2.4).

Pre účel tejto správy sa výraz “právne aspekty starostlivosti” používa
na pomenovanie všetkých relevantných otázok v agende opatrovateľského sektora, vrátane neformálnej starostlivosti, ktorá sa považuje za
vec verejného záujmu. V rámci tejto klasifikácie podpora opatrovateľov, vrátane neformálnych opatrovateľov a plnenie ich spoločenských
potrieb pomocou verejnej podpory má rovnakú hodnotu ako podpora
osôb, ktoré potrebujú starostlivosť, t.j. prijímateľov starostlivosti,8 aj
keď ich očakávania a potreby sa nemusia vždy zhodovať.
8

Európsky projekt EUROFAMCARE sa pokúsil o vyrovnanie práv na podporu prijímateľov
starostlivosti a poskytovateľov starostlivosti pomocou definície formálnej starostlivosti ako
(1) formálnych služieb pre starších ľudí, (2) služieb formálnej starostlivosti poskytovaných na
podporu neformálnych opatrovateľov s praktickými a finančnými podpornými opatreniami.
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Napriek svojej rôznorodosti sa politiky dlhodobej starostlivosti
v rámci Európy vyznačujú aj niektorými spoločnými črtami, najmä
zdôraznením postavenia rodiny a neformálnych sietí v rámci dlhodobej starostlivosti a snahami podporiť legálne uznanie ich postavenia v rámci opatrovateľského sektora. Podľa Hubera (2007: 24),
“dostupnosť neformálnej starostlivosti poskytovanej rodinou, priateľmi a dobrovoľníckym sektorom” patrí ku “hybnej sile rastu výdavkov dlhodobej starostlivosti v budúcnosti” a uznanie neformálnej starostlivosti a neformálnych opatrovateľov za vec verejného
záujmu patrí určite medzi “najmladšie” odvetvia sociálnej politiky
v európskom a národnom usporiadaní.
Čo sa týka právnych aspektov a povinností opatrovania starších
ľudí a postavenia osôb, ktoré sa o nich starajú (najmä neformálna
starostlivosť), vidíme tu ďalšie tendencie :
-

-

-

9

Pretrvávajú silné očakávania, že rodinní príslušníci, najmä
ženy, budú pokračovať v poskytovaní starostlivosti o starších
členov rodiny, presne naopak, ako je to v cieľoch Lisabonskej
zmluvy zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti v Európskej únii do
roku 2010.
Právne postavenie a rozsah sociálnej ochrany osôb opatrujúcich staršie osoby vo väčšine krajín nie je uznané rovnako, ako
postavenie osôb, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím.9
V niektorých krajinách sa podpora neformálnych opatrovateľov
organizuje najmä vo forme asistenčných programov, na rozdiel
od ostatných povinných schém, ako je napríklad povinné invalidné poistenie (Lloyd/Wait, 2005).

Článok č. 33 ‚Rodina a pracovný život‘ Charty základných práv (2000) stanovuje záväzok
zosúladenia rodiny a pracovného života pre ľudí s deťmi, ale nie pre iných (starších) členov
rodiny s potrebami starostlivosti.
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Vo väčšine krajín neexistuje politika na podporu neformálnych opatrovateľov ako súčasť politiky dlhodobej starostlivosti, aj keď niektoré krajiny dnes už majú špecifickú formu
podpory pre neformálnych opatrovateľov (viď 6.4.1). Podporné opatrenia zamerané na neformálnych opatrovateľov sa
stále zameriavajú len na zlepšenie finančnej situácie rodiny
(napr. poskytovaním príspevku za starostlivosť ako náhradu
za stratu príjmu kvôli vylúčeniu z trhu práce z dôvodu opatrovania). Opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok
neformálnych opatrovateľov, podobne ako pre ľudí v pravidelnom zamestnaní, sú nedostatočné. Táto situácia len zachováva neformálne postavenie neformálnych opatrovateľov
bez poskytnutia možností alternatívnych riešení (prístup na
pracovný trh).

Triantafillou a kol., 2010

veniach jednotlivých krajín sa v povinnej podpore starších ľudí
dajú menovať tri hlavné postupy:10
-

-

5.2 Zodpovednosti na úrovni štátu
5.2.1 Finančné vyživovacie povinnosti
V právnych systémoch všetkých krajín projektu INTERLINKS sú
špecifikované finančné vyživovacie povinnosti rodiny voči ich nespôsobilým členom. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú na
rôznych úrovniach:
-

Rozsah blízkych príbuzných, ktorí majú takúto povinnosť (napr.
manžel/ka/partner/ka, deti, súrodenci, nevesta, zať).
Rozsah a druh týchto povinností.
Podmienky, za akých tieto povinnosti vznikajú.
Právna oblasť, v ktorej sa tieto povinnosti špecifikujú (Občiansky zákonník, Zákon o rodine, Zákon o manželstve, Ústava).

Národné správy projektu INTERLINKS o neformálnej starostlivosti (Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko,
Slovenská republika, Slovinsko) udávajú, že v právnych ustano124
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Vo väčšine zúčastnených krajín (Francúzsko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Slovenská republika), zodpovednosť
za finančnú a praktickú podporu odkázaných osôb pripadá
v prvom rade na najbližšiu rodinu (najmä manželia/partneri a deti), pričom záväzok štátu je len doplňujúci, buď keď
rodina nie je schopná sa postarať, alebo vo forme nedávno
vzniknutej priamej finančnej alebo praktickej podpory neformálnych rodinných opatrovateľov (okrem Grécka) (viď
Tabuľku č. 5.1).
Druhý typ usporiadania vidíme vo Švédsku, kde zodpovednosť za sociálne služby pre obyvateľstvo je explicitne vyhradená pre štát alebo všetky miestne politické úrovne (okresy,
obce), takže praktická ani finančná podpora zo strany rodinných príslušníkov sa neočakáva. Aby sa však predišlo negatívnemu dopadu prerušenia neformálnych služieb, ku ktorému
došlo na začiatku deväťdesiatych rokov, neformálna starostlivosť dostala dôležitejšiu úlohu a samosprávy dostali právnu
zodpovednosť rozvíjať programy na podporu rodinných opatrovateľov starších ľudí, ktorí žijú v odľahlých oblastiach (7.2,
Dobrá prax 4).
A nakoniec tretí rozdielny prístup vidíme v Nemecku, kde zodpovednosť za starostlivosť dostala osoba, ktorá potrebuje dlhodobú starostlivosť, cez povinné poistenie dlhodobej starostlivosti,
ktoré je súčasťou sociálneho poistenia a predstavuje “depozit
na pokrytie možných výdavkov na budúcu starostlivosť. Aj keď
toto poistenie pokrýva 99,7% obyvateľstva v Nemecku, nie je
naplánované na všetky výdavky spojené so starostlivosťou, t.j.
stále sa očakáva, že neformálni opatrovatelia implicitne a explicitne vyplnia medzery v systéme.

10 Aj keď Lamura a kol. (2007) zatrieďuje Francúzsko a Taliansko do zvláštnej kategórie
“Zmiešaná štandardná starostlivosť”.
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Všetky tieto faktory môžu znamenať rozdiely v náročnosti záväzkov, napríklad:
-

-

Ak rodina môže, ale nechce platiť, o sume platenia alebo spoluúčasti v niektorých krajinách rozhoduje súd (vo Francúzsku
a Nemecku), prípadne samospráva (Slovenská republika).
Ak rodina nie je schopná plniť vyživovaciu povinnosť najmä
z ekonomických dôvodov, v mnohých krajinách je stanovené de
jure prevzatie zodpovednosti štátom namiesto rodiny (vo Francúzsku, Nemecku, Slovenskej republike).

Tabuľka č. 5.1 Finančné vyživovacie povinnosti v zúčastnených krajinách
Krajina
Slovinsko

Finančné vyživovacie povinnosti
Podľa Zákona o sociálnych službách sú samosprávne orgány
zodpovedné za zabezpečenie všetkej potrebnej pomoci a podpory
pre obyvateľov.1
Slovenská Všetci členovia rodiny si navzájom pomáhajú, podľa svojich
republika
schopností a možností a prispievajú ku zlepšeniu materiálnej
a kultúrnej úrovne rodiny.
Francúzsko Ekonomickú podporu zabezpečuje štát, ak príbuzní nemôžu plniť
Nemecko
finančné požiadavky.
Taliansko
Zákonné povinnosti rodiny platiť výživné sú buď vo forme
ekonomickej podpory alebo v požiadavke žiť spolu s členom rodiny
v jednej domácnosti..
Španielsko

Systém pre autonómiu a odkázanosť, ktorý platí v Španielsku,
uznáva úlohu neformálnych opatrovateľov a zriaďuje pre
nich mesačný ekonomický príjem. Táto podpora má pomôcť
opatrovanej osobe zostať vo svojej domácnosti prostredníctvom
pomoci od neformálnych opatrovateľov. Systém tiež zriaďuje vznik
špeciálneho systému sociálneho zabezpečenia pre neformálnych
opatrovateľov, čo im zaručuje prístup ku zdravotníckemu/
hygienickému systému a počíta aj s budúcim dôchodkom..

Grécko

Rodina je zodpovedná za starostlivosť o svojich členov v každom veku.
Len vtedy, ak rodina nemôže poskytnúť takú starostlivosť, vstupujú
schémy sociálneho zabezpečenia. Zákonné povinnosti rodiny sú
ustanovené v Ústave z roku 1975, novelizovanej v rokoch 1986 a 2001.

11 Zatiaľ čo v niektorých oblastiach sú rôzne nariadenia o povinnostiach v rámci rodiny, napr.
v Zákone o manželstve, zodpovednosťť za poskytovanie neformálnej starostlivosti v rámci
rodiny je vylúččená, a zo zákona vyplývajúca povinnosťť poskytovaťť neformálnu starostlivosťť bola vylúččená zo Zákona o sociálnych službách v roku 1956.
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5.3 Zdieľanie zodpovedností medzi rodinou a štátom
5.3.1 Praktické opatrovateľské záväzky (hands-on care obligations)
Nie je ani zďaleka jasné, či poskytovanie praktickej a osobnej starostlivosti, či už krátkodobej alebo dlhodobej, implicitne patrí do vyživovacích povinností (napr. v Nemecku, Grécku, Taliansku), alebo
je explicitne vylúčené z právneho rámca (napr. vo Švédsku), alebo
je ponechané na osobnú zodpovednosť neformálnych opatrovateľov. V niektorých krajinách (napr. v Grécku, Slovenskej republike),
napriek skutočnosti, že vyživovacia povinnosť je zakotvená v národnej legislatíve, nie je jasne stanovené, či do vyživovacej povinnosti patrí aj praktická starostlivosť tak ako to bolo aj v projekte
EUROFAMCARE 2006a.
Tieto nejasné povinnosti čiastočne vysvetľujú, prečo neformálni
opatrovatelia v mnohých krajinách ešte stále musia poskytovať
väčšinu praktickej angažovanej starostlivosti, ktorú si vyžadujú ich
rodinní príslušníci.
Záležitosti neformálnych opatrovateľov, ktorí pôsobia ako poskytovatelia opatrovateľských služieb, závisia vo veľkej miere od úlohy a
povinností štátu pri poskytovaní služieb. Preto sa rozsah opatrovateľských služieb a vzťah medzi sektorom neformálnej starostlivosti
na jednej strane a štátom, trhom a dobrovoľníckymi organizáciami
na druhej strane, líšia medzi štátmi s rôznym sociálnym usporiadaním (Jegermalm, 2005). Záujem o neformálnu starostlivosť sa
zvyšuje, keď štáty s rôznym sociálnym zabezpečením sú pod tlakom a sú nútení riešiť potenciálne stanovenie priorít a prideľovanie
sociálnych služieb. Takže v krajinách, kde je menšia účasť štátu a/
alebo menej formálnych služieb, existuje veľké riziko, že tvorcovia
politík budú považovať neformálnu starostlivosť za relatívne bezplatný a dostupný zdroj – pokým nie je oficiálne uznaný – ktorý
dokáže vyplniť medzery a nahradiť nedostatky verejne poskytovaných služieb.
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Ako ukazujú odpovede veľkej vzorky európskych opatrovateľov, takmer 61% z nich bolo ochotných bezpodmienečne pokračovať v opatrovateľských povinnostiach, aj keď by to znamenalo, že musia poskytovať viac starostlivosti (EUROFAMCARE, 2006a). Avšak dôsledkom
zvyšujúcich sa potrieb starostlivosti starších ľudí a absencie verejných
služieb, aj menšieho počtu žien, ktoré môžu poskytovať opatrovateľské služby, začali rodiny v niektorých krajinách hľadať vlastné alternatívne možnosti. V krajinách Južnej Európy, ale aj v krajinách v blízkosti
Strednej a Východnej Európy (napr. Rakúsko a Nemecko) sa ako riešenie ukázalo zamestnávanie súkromných migrujúcich opatrovateľov.
Títo poskytujú ideálny typ osobnej starostlivosti viac-menej 24 hodín
za relatívne slušné ceny (Di Santo/Ceruzzi, 2010; pozri tiež sekcia
7.2, Dobrá prax 5). Aj v relatívne bohatých škandinávskych krajinách,
ktoré majú dobre vyvinutý verejný systém opatrovateľských služieb, je
stále ťažšie udržať relatívne vysokú úroveň formálnej dlhodobej starostlivosti. Vo Švédsku (ale aj vo Fínsku a Nórsku) potreba zmierniť
rastúce náklady, spolu so stanovenými prioritami samotných starších
ľudí, ktorí chcú zostať v domácom prostredí čo najdlhšie, viedli ku tzv.
“znovuobjaveniu rodinnej starostlivosti” (Johansson, 2004). Vtedy je
ale potrebné (6.4.7) podporovať zvýšenú účasť sektora neformálnej
starostlivosti pomocou rôznych opatrení vo verejnom aj neziskovom
sektore. (Mestheneos/Triantafillou, 2005).
Aj keď existujú dôkazy o zbližovaní a rastúcom uznaní úlohy neformálnej starostlivosti v poskytovaní dlhodobej starostlivosti, ešte
stále pozorujeme široké rozdiely medzi krajinami v organizácii starostlivosti a spôsobe, akým povinnosti praktickej starostlivosti zdieľajú rodina a štát.

5.3.2 Delenie opatrovateľskej starostlivosti medzi formálnymi
a neformálnymi opatrovateľmi
Vo väčšine krajín, zúčastnených na projekte WP5 Interlinks sa zistilo, že vzťahy medzi neformálnymi opatrovateľmi a profesionálmi,
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ktorí pôsobia v dlhodobej starostlivosti, sú stále založené na vzájomnom nahrádzaní jedného druhým, a nie na vzájomnom doplňovaní a spolupráci. Nedostatočná spolupráca má dve základné
príčiny (PROCARE, Taliansko, Francúzsko, Grécko, Nemecko):
-

-

Nerovnaké delenie opatrovateľských povinností medzi neformálnymi opatrovateľmi a profesionálmi. Profesionáli sú zodpovední najmä za telesnú a medicínsku stránku starostlivosti
a rodinní opatrovatelia “robia ten zvyšok”, profesionálny personál od nich očakáva, že budú vykonávať osobnú starostlivosť vysokého stupňa a hlavné povinnosti v domácich prácach.
Ani zavádzanie finančných schém, ktoré majú za cieľ podporiť
vyššiu účasť odborníkov v poskytovaní dlhodobej starostlivosti,
ako je napríklad Príspevok na osobnú nezávislosť vo Francúzsku, neznížil množstvo práce neformálnych opatrovateľov.
Nerovnaké postavenie neformálnych opatrovateľov a profesionálov. Poskytovatelia odbornej starostlivosti nie vždy priznajú cenný
prínos neformálnych opatrovateľov a len zriedkakedy ich uznávajú
ako svojich partnerov v systéme (ďalej rozvádzame v 6.6.5).

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam táto výskumná štúdia
našla veľa rôznych metód, ktoré podporujú lepšiu spoluprácu medzi neformálnymi opatrovateľmi a odborníkmi s pozitívnym vplyvom
na služby a spokojnosť neformálnych opatrovateľov, napríklad:
-

-

Informovanosť a vzdelávanie opatrovaných osôb, opatrovateľov aj ich klientov (napr. v Španielsku). Rodiny, ktoré majú informácie a rady od lekárov, zdravotných sestier alebo terapeutov
o dostupných službách, na ktoré majú nárok, používajú odporúčané formálne/profesionálne služby v pomerne veľkej miere.
Využívanie domácich služieb (napr. v Nemecku). Služby domácej starostlivosti majú koordinačnú úlohu medzi neformálnymi
opatrovateľmi a službami profesionálnych zdravotníckych služieb. Ich koordinačná práca je podporovaná najmä sociálnymi
službami v nemocniciach a rehabilitačných zariadeniach, ako
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aj podpornými centrami dlhodobej starostlivosti. Pri využívaní
služieb domácej starostlivosti je spokojnosť neformálnych opatrovateľov všeobecne vysoká (BMFSF, 2002: 204)
Ďalšie prepojenia podporujúce spoluprácu medzi neformálnymi a formálnymi opatrovateľmi sú: aktívna účasť starších ľudí a ich rodín v
procesoch posudzovania starostlivosti, plánovania starostlivosti a prepúšťania z nemocnice; manažéri prípadov vystupujú v úlohe koordinátorov starostlivosti medzi formálnymi službami, užívateľmi a rodinnými
príslušníkmi; mimovládne organizácie a záujmové skupiny poskytujú
informácie a praktické služby starším ľuďom a neformálnym opatrovateľom. Tieto a ďalšie príklady dobrej praxe spájania neformálnej a formálnej dlhodobej starostlivosti sa popisujú v Časti 7.
Odhliadnuc od toho, treba zdôrazniť, že všetky tieto príklady majú
pridanú hodnotu, len keď vystupujú v rámci špecifickej politiky zameranej na neformálnych opatrovateľov, ktorá je súčasťou širokej
politiky dlhodobej starostlivosti..

5.4 Podporné opatrenia pre neformálnych opatrovateľov:
analytický prístup
V posledných dvoch desaťročiach pozorujeme v politike dlhodobej
starostlivosti štátov Európskej únie trend presúvať poskytovanie
starostlivosti z ústavných zariadení do domácnosti alebo do podobných rovnocenných zariadení. Tak vznikol spoločný cieľ - na základe uznania veľkého prínosu neformálnych opatrovateľov v celkovej
starostlivosti integrovať ich do celkového formálneho poskytovania
domácej starostlivosti (od 50% do 95% podľa väčšiny krajín).
Pre opatrovateľov v produktívnom veku, najmä ženy, to znamená
aktívnejší prístup štátu (from ‘welfare to workfare’) zvýšením účasti
na trhu práce a vytvorením pozitívneho “pracovného prostredia”
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prostredníctvom dávok a špecifických služieb a podporných opatrení, aby si vedeli lepšie zosúladiť prácu a opatrovanie, a tak sa
stali súčasťou politiky dlhodobej starostlivosti (viď 6.4.1). Pre ľudí
v dôchodku a ďalších, ktorí sa nezúčastňujú na trhu práce, podporné
opatrenia zahŕňajú poskytovanie ochrany príjmov (peňažné dávky)
a praktické služby na odľahčenie bremena starostlivosti a možnosť
pokračovať v poskytovaní starostlivosti. Uvádzame popis týchto služieb (viď aj Časť 6) z predbežnej databázy WP5 INTERLINKS, ktorá
bude použitá vo Fáze 2 v každej krajine ako matrica pre služby podľa klasifikácie služieb uvedenej v Časti 2 v každej krajine.

5.4.1 Finančné podporné opatrenia (platby za starostlivosť)
Rozdielne typy finančných príspevkov pre neformálnych opatrovateľov a ich implementácia závisia od inštitucionálnych a kultúrnych
tradícií v jednotlivých spoločnostiach a od ich režimov sociálnej starostlivosti. Špecifické ciele implementácie v každej krajine sú teda
formované širokými inštitucionálnymi a kultúrnymi tradíciami, najmä
so zreteľom na vzťah medzi povinnosťami rodiny a kolektívne poskytovanou štátnou podporou. Rozsah a množstvo dávok zo štátnej
podpory závisí od troch faktorov, na základe ktorých sa líšia počty
prijímateľov dávok a úroveň dávok medzi jednotlivými krajinami:
-

-

-

Úroveň sociálnej ochrany a s tým spojeného zdaňovania, ktoré
funguje na postavení neformálneho opatrovateľa a na “rezervnom plate” (alebo príležitostné náklady t.j. úroveň výnosov, ktoré sa vyplácajú pri vstupe na trh).
Pravidlá pre nárokovanie si dávok, ako skúmanie príjmov (či už
rodiny a/alebo rodinného opatrovateľa) a/alebo úroveň posudzovania potrieb, pričom všetky môžu tvoriť prekážku pre potenciálnych príjemcov dávok.
Finančná úroveň dávok, ktoré môžu (ale aj nemusia) byť doplnkom k bežnému platu alebo umožňujú náhradu plného pracovného úväzku za čiastočný, alebo stačia ako jediný príjem.
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Špecifické, priame: príspevky za starostlivosť (care allowances)
U prvého typu príspevkov za starostlivosť, väčšinou v krajinách
Východnej Európy a vo Veľkej Británii, sú fondy prideľované priamo neformálnemu opatrovateľovi ako kompenzácia za stratu zamestnania a príjmu z dôvodu poskytovania opatrovateľskej služby.
V niektorých prípadoch sa takéto príspevky používajú aj na udržanie alebo zaobstaranie príjmu pre osoby mimo pracovného trhu,
ktoré nemajú nárok na iné sociálne dávky, za to, že poskytujú neformálnu starostlivosť.
Úroveň príjmu, stanovená pre príspevky za starostlivosť je nízka
a nezvyšuje sa hlavne z troch príčin. Po prvé, vzhľadom na nízky rozpočet na dlhodobú starostlivosť vo väčšine krajín sa platby
opatrovateľom obmedzujú len na tých, ktorí poskytujú najvyššiu
úroveň starostlivosti alebo na tých, ktorí sú na tom ekonomicky
najhoršie: pre opatrovateľov na pracovnom trhu môže byť “trhová
úroveň” takých platieb kontraproduktívna pre ich zamestnanie; a
nakoniec, pretože niektorí z prijímateľov dávok sú buď v dôchodku
alebo majú malú šancu dostať sa na pracovný trh, ich príspevok
môže byť stanovený na nižšiu úroveň ako ich trhové náklady – a
väčšina týchto príspevkov za starostlivosť je sprevádzaná nízkym
stupňom sociálnej ochrany..
Príspevky za starostlivosť majú úplne inú formu v severských krajinách (Švédsko, Fínsko, Nórsko), kde ich poskytujú samosprávy
spolu s kvázi zamestnaneckou zmluvou. Ich suma sa blíži trhovým
hladinám a sú súčasťou štedrého balíka dávok, ktorý sa týka priamych podporných služieb. Nároky sa však obmedzujú len na malý
počet neformálnych opatrovateľov: najmä tých, ktorí sa starajú
o populáciu s krehkým zdravím a osamelých starších ľudí v odľahlých oblastiach, kde organizácia formálnych služieb nie je uskutočniteľná alebo príliš drahá. Verejná podpora rodín, ktoré zamestnávajú migrujúcich opatrovateľov v Taliansku, sa do určitej miery týka
tohto typu príspevku za starostlivosť (viď Di Santo/Ceruzzi, 2010).
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Ďalšia forma finančnej podpory je nárok na určitú formu sociálneho
zabezpečenia pre platených opatrovateľov, a v Španielsku aj pre
neplatených opatrovateľov.
Nešpecifické a nepriame: príspevky na asistenciu (Attendance
allowances AA)
Sú to dávky, pridelené osobe, ktorá potrebuje opatrovanie, podľa
rôznych kritérií, ktoré sa dajú použiť vo viac alebo menej náročných prípadoch, okrem toho aj ako platby neformálnym opatrovateľom. Delia sa na dva typy:
-

-

-

Platby v hotovosti pre oprávnené osoby, ktoré sa potom môžu
rozhodnúť, ako použijú peniaze na kompenzáciu svojich potrieb starostlivosti (Rakúsko, Nemecko, Taliansko). Vo Francúzsku sa tento typ nároku uplatňuje len u ľudí nad 60 rokov.
‘Vouchery’ pre ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, po posúdení ich
individuálnych potrieb. Môžu si potom zakúpiť služby, obyčajne od akreditovaných poskytovateľov služieb (niektoré oblasti
v Taliansku), ale aj priamo (vo Francúzsku). Do tejto kategórie
patrí aj osobný rozpočet pre zamestnanie osobných asistentov
podľa potrieb spotrebiteľa: Ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť,
môžu použiť hotovosť za účelom najatia a zaplatenia opatrovateľa (alebo osobného asistenta) priamo alebo prostredníctvom
tretej strany (manažéra prípadu) (Nemecko ako pilotný projekt,
Holandsko, Rakúsko, Švédsko, Veľká Británia). Hotovosť môžu
použiť aj na najatie rodinných opatrovateľov s niektorými obmedzeniami (Slovenská republika) alebo bez obmedzenia.
Tretí typ sa týka “riadených platov” (routed wages) pre rodinných opatrovateľov, ktorí sa považujú za “spolupracovníkov”
(Taliansko, Veľká Británia, Holandsko, Španielsko, Švédsko)
keď doplňujú alebo nahrádzajú služby.

Ďalšie typy nepriamych podporných finančných opatrení sa zaviedli pre starších ľudí, ako výnimka z daní alebo zníženie príspevkov sociálneho poistenia v prospech priameho najatia a zaplatenia
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opatrovateľa (môže to byť aj rodinný opatrovateľ) alebo osobného
asistenta (FR, DE; viď aj 6.4 ).

Triantafillou a kol., 2010

-

5.4.2 Služby
Nešpecifické a nepriame
- Domáce profesionálne formálne služby: Nad poskytovaním
profesionálnych služieb starším ľuďom v ich domácnosti sa
uvažuje už viac ako tri desaťročia (najmä v škandinávskych krajinách) ako o najlepšom prostriedku na podporu “potenciálnych”
neformálnych opatrovateľov. Pretože služby poskytujú profesionáli, rodiny sú v takom postavení, že poskytujú svojej blízkej
osobe len emocionálnu podporu, pričom sú odľahčení od hlavných opatrovateľských povinností a môžu si vybrať niektorú formu pomoci. V prípade, že si ale členovia rodiny vyberú praktickú angažovanú starostlivosť, jednou z najdôležitejších úloh
profesionálneho opatrovateľa by malo byť podporovať opatrovateľov v ich opatrovateľskej činnosti tým, že ich budú posilňovať v ich právomociach, aby bola ich práca efektívnejšia. Takže
poskytovanie profesionálnych služieb by sa malo tiež považovať za “priame podporné opatrenia”, aj keď sú sprostredkované
profesionálmi. Tento typ podpory si však vyžaduje zavedenie
špeciálnych postupov vo vzdelávaní profesionálnych opatrovateľov, spolu s novým vnímaním úloh a povinností formálnych
a neformálnych opatrovateľov a nových spojení, ktoré treba
medzi nimi vybudovať, aby si viac uvedomovali potreby neformálnych opatrovateľov. Prieskumy ukazujú, že tento typ politiky
vznikol najmä v škandinávskych krajinách a v Holandsku, ale
ešte stále treba urobiť veľa práce, aby sa vzťah medzi formálnymi a neformálnymi opatrovateľmi v opatrovateľskom procese
transformoval do vzájomného a rovnocenného partnerstva.
- Podporné pomôcky používané doma a úpravy obydlia: Najčastejšie nástroje v balíkoch dlhodobej starostlivosti a aspoň čiastočne
uhrádzané (Nemecko, Francúzsko, Slovenská republika a iné).
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Monitorovacie technológie: v súčasnosti ich hlavné používanie, kde sa dokázala ich hodnota, je v nemocničných domácich
programoch na domáce monitorovanie pacienta v dlhodobej starostlivosti so zložitými zdravotnými problémami, ako aj na telemedicínsku podporu zdravotných a opatrovateľských služieb v
odľahlých oblastiach. Aj keď sa veľmi propagujú v rámci technologického priemyslu a považujú sa za silný nástroj na podporu
neformálnych opatrovateľov pri výkone ich opatrovateľských povinností, nesplnili ešte svoje očakávania a nie sú veľmi rozšírené,
jednak kvôli vysokým nákladom, technickým ťažkostiam pri ich
používaní, ale aj kvôli tomu, že nie vždy korešpondujú s reálnymi
potrebami užívateľov (starší ľudia a ich rodiny).

Nešpecifické a priame
- Všetky typy odľahčovacích služieb (respite care) (denná
starostlivosť; dočasný pobyt; 24 hodinová domáca starostlivosť
atď.): ich cieľom je poskytnúť neformálnym opatrovateľom príležitosť na oddych od opatrovania, znížiť bremeno starostlivosti
a umožniť im pokračovať vo svojich povinnostiach po určitom
čase. Podľa výskumov však (EUROFAMCARE, 2006a), opatrovatelia využívajú tieto služby len vtedy, keď sú naozaj presvedčení, že poskytované služby sa hodia na potreby staršieho
človeka a sú dobre zariadené a vykonávajú ich odborníci s licenciou. Ak chýbajú podmienky, ktoré zaručujú kvalitu, nie sú
náchylní tieto služby vôbec využívať (FR, SK).
Špecifické podporné služby
Pozostávajú zo série nástrojov a cieľov, ktoré umožňujú neformálnym
opatrovateľom buď si vybrať riešenie, ktoré sa najviac hodí na ich situáciu, alebo im pomôže lepšie vykonávať opatrovateľské povinnosti.
-

Informácie (o dostupných službách): Aj keď ich vo všetkých
štúdiách považujú neformálni opatrovatelia za najväčšiu požiadavku, stále je v mnohých krajinách nedostatok informácií, so
značnou výnimkou vo Švédsku.
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Rady/poradenstvo: Poradenské a oznamovacie centrá predstavujú dôležitú formu podpory, lebo pomáhajú opatrovateľom
vybrať si najlepšie dostupné možnosti a poskytujú im psychologickú podporu pri výkone ich opatrovateľskej činnosti.
Výcvik/vzdelávanie: V mnohých krajinách verejné alebo súkromné neziskové organizácie ponúkajú kurzy pre opatrovateľov, často v
experimentálnej forme a pre opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou chorobou sú pripravované špeciálne (7.2, Dobrá prax 6 a 7).
Svojpomocné a partnerské skupiny: Partnerské skupiny môžu
byť veľkým prínosom pre niektorých opatrovateľov, ak pracujú
správne, aj keď existuje len obmedzené hodnotenie ich efektivity.
Záujmové skupiny a združenia neformálnych opatrovateľov: Hrajú dôležitú úlohu na dvoch úrovniach: organizácia
Eurocarers na európskej úrovni lobuje v Európskej komisii, a
záujmové skupiny na národnej úrovni poskytujú spätnú väzbu
o správnosti správ z národných akčných plánov proti spoločenskému vylúčeniu a intervenujú v rozhodovacom procese za
účelom tvorby politík týkajúcich sa neformálnych opatrovateľov.
V niektorých krajinách majú silné postavenie (vo Veľkej Británii,
v Holandsku), v iných zas majú početné zastúpenie, ale sú slabé, pretože sú rozdrobené (vo Francúzsku). V škandinávskych
krajinách, kde volené obecné úrady zodpovedajú za politiku
neformálnej starostlivosti, záujmové skupiny a organizácie pacientov sú pomerne silné a sú súčasťou rozhodovacieho procesu pri tvorbe novej legislatívy. V niektorých samosprávach sa
konajú pravidelné stretnutia s rôznymi skupinami, na ktorých sa
rieši problematika starostlivosti a/alebo sa pravidelne zúčastňujú na projektoch ako referenčné skupiny atď.
Podpora zamestnanosti: Ukázalo sa, že opatrovateľská dovolenka a flexibilné pracovné usporiadanie majú pozitívny vplyv
na neformálnych opatrovateľov len vtedy, ak je vysoká zaangažovanosť zamestnávateľov a štátu (čo vedie k takým úpravám,
ktoré v praxi korelujú so situáciou v opatrovaní) a tiež vtedy,
ak sú opatrovatelia dostatočne finančne kompenzovaní a bez
straty sociálnych práv (Repková, 2009).
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Zhrnutie
Pri rozdelení zodpovedností za starostlivosť o starších ľudí medzi rodinu a štát v krajinách, zúčastnených na projekte INTERLINKS, boli označené tri hlavné prístupy:
- Rodina má prvoradú povinnosť finančnej podpory (v Grécku,
Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Slovenskej republike), aj
keď povinnosti poskytovať praktickú starostlivosť sú často
nejasné.
- Štát/samosprávy sú explicitne zodpovedné za starostlivosť
v plnej výške nákladov (Švédsko).
- Starší ľudia s potrebami dlhodobej starostlivosti majú
zodpovednosť a právo na starostlivosť prostredníctvom povinného poistenia dlhodobej starostlivosti (Nemecko), aj keď
neexistuje plné uhrádzanie starostlivosti a neformálni opatrovatelia vypĺňajú medzery v systéme.
Toto je prvoradá zodpovednosť, ktorá z veľkej miery určuje široké variácie v poskytovaní formálnej starostlivosti starším ľuďom
s potrebami dlhodobej starostlivosti. Aj keď nedávno vytvorená
legislatíva na podporu neformálnych opatrovateľov a súčasný
rozvoj nových podporných metód poukazujú na to, že sa zvyšuje ich cena a získavajú si uznanie v poskytovaní dlhodobej
starostlivosti. A nakoniec uvádzame klasifikáciu podporných
opatrení pre neformálnych opatrovateľov vo Fáze 2.
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6 Politika, legislatíva a implementácia:
Politiky a nedostatky v podpore
neformálnych opatrovateľov
v dlhodobej starostlivosti
V tejto časti popisujeme návrhy špecifickej politiky pre neformálnych opatrovateľov (6.1) a návrhy na hodnotenie výsledných podporných opatrení (6.2). Hlavné otázky implementácie tejto politiky
sú vymenované v časti 6.3. Časť 4 popisuje hlavné politiky v súvislosti s dlhodobou starostlivosťou a ich implementáciu v krajinách
projektu INTERLINKS. Časť 6.5 sa venuje hlavným nedostatkom v
politike a poskytovaní podpory neformálnym opatrovateľom.
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opatrovať a pritom zostať na pracovnom trhu a mali by byť
v súlade s potrebami a očakávaniami starších ľudí.
Mali by neformálnym opatrovateľom a najmä rodinným opatrovateľom priniesť určitý príjem (v hotovosti) a sociálnu ochranu
alebo praktickú podporu (vo forme služieb), ktoré im umožnia
v krátkodobom aj dlhodobom výhľade vybrať si opatrovateľské
povinnosti a úroveň poskytovania starostlivosti, či už sú zaradení na trhu práce (mladšia generácia opatrovateľov) alebo nie
(dôchodcovia).

Ako vyplýva z klasifikácie podporných opatrení v Časti 2.4, politiky pre neformálnych opatrovateľov by mali obsahovať kombináciu
podporných opatrení (vecných aj peňažných), ktoré majú za cieľ
naplniť v prvom rade špecifické potreby neformálnych opatrovateľov (špecifické opatrenia), a pritom brať do úvahy aj potreby starších ľudí, ktorým sa poskytuje starostlivosť (nešpecifické opatrenia). Hlavne na toto obmedzenie treba pri tvorbe politiky s možným
dopadom na opatrovateľov neustále myslieť.

6.1 Prvky cielenej politiky pre neformálnych opatrovateľov
Pretože neexistuje všeobecne platná definícia politiky pre opatrovateľov, ktorá by popisovala základné postupy pri tvorbe opatrení
a s nimi spojené služby, navrhujeme, aby sa na základe výsledkov
tejto štúdie pri tvorbe politiky pre neformálnych opatrovateľov zobrali do úvahy nasledujúce prvky:
-

-

Mali by sa venovať potrebám neformálnych opatrovateľov v krátkodobom a dlhodobom výhľade a mali by byť založené na všetkých typoch služieb týkajúcich sa ich životných podmienok a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a (vrátane práca
–starostlivosť, práca - rodina, voľný čas na koníčky a zábavu), ktoré im umožnia slušnú kvalitu života (Kovacheva a kol., 2008).
Mali by byť neutrálne, čo sa týka ich voľby medzi tým, či sa
človek rozhodne pre opatrovanie alebo nie, alebo pre možnosť
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6.2 Hodnotenie podporných opatrení pre neformálnych
opatrovateľov
Podporné opatrenia pre neformálnych opatrovateľov spolu s ich
prepojením na zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, ako aj rozdielmi medzi politikou a poskytovaním podpory, sa dajú analyzovať
so zreteľom na nasledujúce kritériá, pokrývajúce makro, mezo
a mikro úrovne:
-

-

Ich špecifický prínos pre finančnú udržateľnosť systému dlhodobej starostlivosti, najmä čo sa týka financovania formálnych
služieb na prijateľnej úrovni.
Vyvažovanie povinností jednotlivca, rodiny, trhu a štátu, ktoré
obsahujú aj rodový rozmer (stupeň defamiliarizácie).

139

Neformálna starostlivosť v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

-

-

Triantafillou a kol., 2010

Ich prínos pre vytvorenie lepšej rovnováhy medzi opatrovaním
a prácou, čo sa týka “ekonomického blahobytu”, občianstva,
sociálnej inklúzie a sociálnych práv (stupeň “komodifikácie” starostlivosti).
Ich prínos pre spravodlivosť a rovnoprávnosť v prístupe.
Ich prínos v tom, že umožní vyjadriť názor a poskytne práva
neformálnym opatrovateľom na všetkých úrovniach.
Ich prínos pre lepšiu integráciu formálnej a neformálnej starostlivosti.
Ich prínos pre kvalitu starostlivosti.
Ich schopnosť zosúladiť očakávania užívateľov a rodín, čo sa
týka starostlivosti a kvality ich života.

Služby: Zatiaľ čo služby, ktoré priamo podporujú neformálnych opatrovateľov, sú nenahraditeľné, treba poznamenať, že profesionálne
služby, poskytované starším ľuďom vyškolenými a kvalifikovanými
sociálnymi a zdravotníckymi profesionálnymi pracovníkmi (služby),
sa tiež dajú považovať za podporu neformálnych opatrovateľov, aj
keď ich hlavným cieľom je naplniť potreby starších ľudí,. Primerané
služby pre starších ľudí odľahčia neformálnych opatrovateľov (úplne
alebo čiastočne) od opatrovateľskej starostlivosti, a tak znižujú riziko
bremena starostlivosti a sociálneho vylúčenia, a pritom zvyšujú ich
kvalitu života (Carretero a kol., 2007; Garcés a kol., 2010). Dostupnosť primeraných formálnych služieb pre opatrovateľov na pracovnom trhu môžu tiež prispieť k tomu, že zostanú zamestnaní a zníži
sa aj ich riziko chudoby.
Nárokovateľnosť a komplexnosť dostupných služieb sú teda dôležité komponenty v hodnotení prínosov podporných opatrení, pretože tvoria kľúčové prvky reálneho a efektívneho výberu pre neformálnych opatrovateľov aj starších ľudí.
Podpora vo forme peňažných príspevkov: Rôzne typy peňažných dávok majú za úlohu finančne kompenzovať neformálnych
opatrovateľov za ich opatrovateľské povinnosti. Príspevky za sta140
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rostlivosť, aj keď priamo cielené na neformálnych opatrovateľov,
nemusia byť efektívnym riešením finančných potrieb neformálneho
opatrovateľa, ak mu ten nárok nedovoľuje kombinovať starostlivosť
a zamestnanie, ak je zaručované množstvo príliš nízke, a ak sa
tým nezvyšujú jeho možnosti výberu. Podmienky prístupu a úroveň
financovania sú teda kľúčom k efektívnosti. Rovnako príspevky na
opatrovanie, ktoré využívajú starší ľudia, aby si najali rodinného
alebo iného neformálneho opatrovateľa, môžu síce zodpovedať finančným potrebám neformálneho opatrovateľa, ale, podobne ako
všetky formy neškolenej starostlivosti, pokiaľ sa nekombinujú so
školením praktických zručností, ktoré sú potrebné pre vykonávanie
týchto úloh, môžu poškodiť kvalitu poskytovaných služieb.

6.3 Tvorba a implementácia politiky neformálnej
starostlivosti
Napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v uznaní neformálnej starostlivosti a poskytovaní podpory pre neformálnych opatrovateľov, Národné správy WP5 vyzdvihli niektoré otvorené otázky v dlhodobej
starostlivosti týkajúce sa politiky neformálnej starostlivosti. Politika
neformálnej starostlivosti, podobne ako všetky verejné politiky, sú
vystavené politickým, finančným a ekonomickým problémom, ale
otvárajú aj špecifické otázky týkajúce sa budúcej úlohy neformálnej starostlivosti v rámci systémov dlhodobej starostlivosti, ktoré
súvisia s koncepčnými pojmami.
Prvým aspektom je politický rozmer so zreteľom na skutočnosť,
koľko verejných financií by sa malo použiť na zabezpečenie primeranej úrovne formálnych služieb na uspokojenie potrieb starších
ľudí a neformálnych opatrovateľov. Aj keď je možný prínos neformálnych opatrovateľov v poskytovaní starostlivosti veľký, formálne
služby budú vždy potrebné a pravdepodobne budú stále rásť, aby
pokryli potreby starostlivosti starších ľudí, ktorí sa nevedia sami
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o seba postarať a nemajú rodinu, ktorá by to urobila, alebo ich
rodina sa o nich nemôže alebo nevie postarať. Politické rozhodnutia ovplyvňujú rovnováhu medzi verejnými výdavkami, súkromným poistením a priamymi príspevkami starších ľudí a rodinných
opatrovateľov (7.1, Dobrá prax 1 a 3) a budú mať priamy vplyv na
schémy nárokov (univerzálne/testované podľa príjmov/ posúdené
potreby) a na typ a množstvo financií, ktoré sa dávajú do systému
dlhodobej starostlivosti a jeho služieb. Z toho vyplýva, a vidíme to
aj v Časti 3, že s výnimkou škandinávskych krajín je prínos formálnych služieb pre celkové poskytovanie starostlivosti stále nižší ako
služby, ktoré poskytujú neformálni opatrovatelia v rodine a v iných
zariadeniach neformálnej starostlivosti. Tieto zariadenia sa stále
považujú za lacný a relatívne dostupný zdroj, ktorý vyplní medzery
a poskytne náhradu za nedostatok verejných služieb. Tu sa vynára otázka finančnej udržateľnosti, aj keď je dokázané, že hlavnú
príčinu rastu nákladov netvoria priame náklady na sociálne služby
podľa zdravotnej nespôsobilosti, ale zvýšené využívanie intenzívnej medicínskej technológie a neefektivita medzi zdravotníckym
a sociálnym sektorom.
Druhý aspekt súvisí s implementáciou klasického “konfliktu v riadení” legislatívnych/strategických činností vs. prax/implementácia:
Na jednej strane sú tvorcovia legislatívy a štátne orgány, ktoré sa
snažia priniesť nové formy podpory neformálnej starostlivosti (napr.
v Španielsku Zákon o podpore osobnej autonómie a starostlivosti
o odkázaných ľudí; na Slovensku Zákon o sociálnych službách,
rozvoj APA a špecifických programov podľa návrhov CNSA vo
Francúzsku). Na druhej strane dlhá doba, potrebná na implementáciu týchto legislatívnych procesov (napr. v Slovenskej republike,
Španielsku a Francúzsku), miera voľnej úvahy, čo sa týka ich naliehavosti a ich miesta v politickej agende, sú prekážkou tomu, aby sa
v plnej miere prejavil ich účinok. Okrem toho kvôli tradičným a morálnym povinnostiam, ako aj niektorým ústavným špecifikáciám
o opatrovateľských povinnostiach rodín (napr. v Grécku), nemôžu
jednotlivci alebo záujmové skupiny využiť opravné prostriedky, kto142
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ré by tvorcov legislatívy prinútili konať (6.4.2) Opačná situácia je
vo Švédsku, kde, čo sa týka právnych predpisov, opatrovateľské
povinnosti padajú na plecia štátu. (6.4.7).
Tretí rozmer sa týka ekonomickej otázky, ako zladiť prácu a opatrovanie pri budovaní silnej ekonomiky. Na jednej strane snahy rodinných opatrovateľov, najmä žien, zvýšiť svoju vlastnú zamestnanosť a ekonomickú nezávislosť, sú v rozpore s horeuvedenými
očakávaniami opatrovateľov o opatrovateľských povinnostiach v
rodine. Na druhej strane podpora neformálnych opatrovateľov a to,
že majú možnosť pokračovať v plnení svojich opatrovateľských povinností s rovnakou alebo ešte väčšou intenzitou, sa môže stať
neudržateľnou práve kvôli dlhotrvajúcim negatívnym účinkom na
ich „skrytú“ prácu. Takže udržanie sendvičovej generácie (45/54)
a kohorty 55/65 na trhu práce je rozhodujúce. Výskumy ukázali,
že rodinní opatrovatelia mali pri vykonávaní opatrovateľskej činnosti menej ako priemerný použiteľný príjem vzhľadom na vysoké
poplatky a spolufinancovanie za služby (napr. v Nemecku a Grécku) a/alebo vzhľadom na zníženie pracovného času alebo opustenie pracovného trhu (vysoké v Grécku, Nemecku a Veľkej Británii).
Ukázalo sa tiež, že sú veľké nerovnosti medzi jednotlivými krajinami vo finančnej podpore rodinných príslušníkov a starších ľudí
v núdzi (EUROFAMCARE, 2006a).
V niektorých stredomorských krajinách (Grécko, Španielsko, Taliansko) najnižšia zamestnanosť opatrovateľov a žien je, okrem
ostatných premenných, dôsledkom nedostatočných štátnych rozpočtov na štátne programy sociálneho zabezpečenia. Spoločnosť
očakáva, že starostlivosť poskytuje rodina, najmä ženy, čo vedie
k nízkej zamestnanosti žien, a to je zase prekážkou vysokého zdaňovania kvôli nízkym disponibilným príjmom v rodinách. To zase
obmedzuje dosiahnuteľné štátne výnosy, a tak sa nemôže nastoliť
finančne udržateľný sociálny štát, schopný naplniť reálne potreby
užívateľov a opatrovateľov. Odhaduje sa (Esping-Andersen, 2003),
že zvýšenie zamestnanosti 45/55-ročných žien o 35% až 55% by
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malo pozitívny vplyv na rozpočet dlhodobej starostlivosti a na kvalitu starostlivosti. To vysvetľuje aj ekonomické pozadie škandinávskeho modelu, ale treba pritom silné a špecifické rozhodovanie
v politike trhu práce a penzijných schém, čo sú tiež určujúce faktory politiky dlhodobej starostlivosti.
A nakoniec treba ešte raz zdôrazniť koncepčný pojem, ktorý predstavuje širokú a zavádzajúcu tendenciu zjednotiť potreby a názory neformálnych opatrovateľov v jednotnej spolupráci s osobami,
o ktoré sa starajú (viď Časť 2). Tvorcovia rozhodnutí na politickej
(makro) úrovni a na praktickej (mezo-) úrovni nesmú prehliadnuť
komplexné a niekedy „rozporné dynamické vzťahy pri opatrovaní“ na mikroúrovni. Práve táto mylná predstava zahmlieva otázku,
čie potreby v politike dlhodobej starostlivosti treba napĺňať (Myers/
MacDonald, 1996; Scourfield, 2005). Práve tento trojitý vzťah medzi formálnymi službami, staršími ľuďmi s potrebami starostlivosti a ich rodinami je ohrozený: Otázkou je, ako prekonať izoláciu
príjemcov a rodinných opatrovateľov pomocou lepšej spolupráce
a zlepšenia vzťahov s formálnymi službami.
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6.4.1 Nemecko
Základné princípy nemeckej politiky starostlivosti sú: 1. Občania,
ktorí potrebujú starostlivosť, by mali, pokiaľ sa to dá uskutočniť,
dostávať starostlivosť doma. 2. Domácu starostlivosť majú poskytovať neformálni opatrovatelia, alebo aspoň by ju mali doplňovať.
3. Namiesto poskytovania dlhodobej starostlivosti treba zavádzať
do praxe skôr rehabilitáciu. Keď sa neformálna podpora poskytuje
doma, poistenie dlhodobej starostlivosti obyčajne obsahuje príspevok na opatrovanie pre osobu, ktorá potrebuje starostlivosť, a tá ho
môže presunúť neformálnemu opatrovateľovi. Ďalšou možnosťou
je, že príjemca dávok má nárok na vecné dávky, alebo môže kombinovať príspevok na opatrovanie so službami. Politiky na podporu neformálnych opatrovateľov sa preto navrhujú ako kombinácia
priamych a nepriamych špecifických a nešpecifických opatrení
1) Zákonník sociálneho zabezpečenia XI, Poistenie sociálnej starostlivosti (Sozialgesetzbuch XI, Soziale Pflegeversicherung)
obsahuje nasledujúce opatrenia:
-

6.4 Politiky na podporu neformálnych opatrovateľov
a ich integrácia do systému dlhodobej starostlivosti:
Hlavné prístupy z hľadiska krajiny
Ako sme uviedli v národných správach projektu INTERLINKS, politiky na podporu neformálnych opatrovateľov vyjadrujú rôzne európske prístupy v niekoľkých oblastiach politiky (sociálne, pracovné, vzdelávanie, zdravie), ktoré môžu, ale aj nemusia byť súčasťou
všeobecnej politiky dlhodobej starostlivosti. Prehľad hlavných postupov v podpore neformálnych opatrovateľov, jednak v tvorbe
politiky, jednak v praktickej implementácii prostredníctvom dávok
a služieb spolu s prepojením na dlhodobú starostlivosť je uvedený
podľa jednotlivých krajín (podľa národných správ WP5).
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Ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť, s nárokom na ošetrovateľský príspevok, majú právo na maximálne štyri týždne
odľahčovacích služieb (§39 SGB XI) a na štyri týždne krátkodobej starostlivosti v ústavnom zariadení (§42 SGB XI)
ročne, a v prípade potreby aj na doplnkovú dennú/nočnú
starostlivosť (§41 SGB XI).
Okrem toho poistenie dlhodobej starostlivosti je povinné zo
zákona poskytovať informácie a poradenské služby (okrem
iných §§7,7a SGB XI), najmä povinné poradenské služby
osobe, ktorá potrebuje starostlivosť v domácom prostredí
(§37 Section 3 SGB XI), a dobrovoľné kurzy opatrovania
pre neformálnych opatrovateľov (§45 SGB XI).
Prednedávnom fondy dlhodobého poistenia a zdravotného
poistenia začali zakladať lokálne centrá na podporu dlhodobej starostlivosti (§92c SGB XI) za účelom poradenstva
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v blízkosti domova, poskytovania starostlivosti a opatrovania ľudí, ktorí to potrebujú a aj pre ich neformálnych opatrovateľov.
Neformálni opatrovatelia majú povinné zamestnanecké
úrazové poistenie a ak poskytujú starostlivosť viac ako 14
hodín týždenne, poberateľ ošetrovateľského príspevku si
môže nárokovať aj povinné dôchodkové poistenie (§44
SGB XI). Okrem toho neformálni opatrovatelia, ktorí boli
pred vykonávaním opatrovateľských služieb zamestnaní,
môžu dobrovoľne platiť poistenie pre nezamestnaných.

2) V roku 2008 vstúpil do platnosti Zákon o opatrovateľskej dovolenke (Pflegezeitgesetz) pre zárobkovo platené zamestnané
osoby s rodinným príslušníkom, ktorý potrebuje starostlivosť.
V prípade náhlej krízovej situácie, keď je potrebná akútna starostlivosť, majú nárok – obyčajne neplatený – na uvoľnenie z
práce maximálne na desať dní alebo na úplné alebo čiastočné
uvoľnenie z práce na jeden až šesť mesiacov’. Počas tohto obdobia nesmú byť prepustení, a aj keď by stratili plat, ich sociálne poistenie sa zachováva prostredníctvom fondov dlhodobej
starostlivosti
3) Reformný zákon o dedičstve podporuje deti a vnúčatá, ktoré
vykonávajú opatrovateľskú starostlivosť, v prípade dedenia.

6.4.2 Grécko
Grécko nemá jasne formulovanú politiku dlhodobej starostlivosti ani
politiku na podporu neformálnych opatrovateľov. Politiky pre starších ľudí sú založené najmä na princípoch KAPI11 ktoré sa snažia
11 KAPI = Komunitné centrá otvorenej ochrany pre starších ľudí, ktorých je v Grécku približne
1 000, a ktoré poskytujú sociálne, preventívne zdravotné a rekreačné aktivity a slúžia predovšetkým pre menej odkázaných starších občanov v tej oblasti (viď tiež Kümpers a kol.,
2010).
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zachovávať starších ľudí ako aktívnych a zapájajúcich sa občanov v domácom prostredí čo najdlhšie. Rezidenčnú starostlivosť
(najmä súkromnú) využíva len zhruba 1,5 až 2% obyvateľov nad
65 rokov (údaje sú dostupné len pre rezidenčný typ starostlivosti v
zariadeniach s povolenou licenciou, zatiaľ čo iné fungujú neoficiálne ako “hotely”). V súlade s Lisabonskými cieľmi sa začali budovať
verejné domáce opatrovateľské služby pre starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, aby sa mohli ženy uvoľniť zo svojich opatrovateľských povinností a mohli sa zapojiť do pracovného trhu, ale aj
aby sa vytvorili nové pracovné miesta v zdravotníckom sektore. V
praxi sa tieto služby musia zamerať v prvom rade na starších ľudí,
žijúcich v chudobe a izolácii, s nízkymi alebo strednými opatrovateľskými potrebami a obmedzenými finančnými zdrojmi za platenie
starostlivosti. Okrem toho neisté financovanie programov domácej
starostlivosti, kde personál dlhodobo nie je platený, najviac ohrozuje tieto programy, jednak z hľadiska ich kontinuity, jednak z hľadiska ich možného rozšírenia, aby vyhoveli súčasným potrebám.
Závery z Národného prieskumu EUROFAMCARE jasne ukázali, že
rodinní opatrovatelia sú v prvom rade považovaní za prostriedok a
neberie sa do úvahy, že aj oni potrebujú určité formy podpory. Aj
keď podporovanie staršieho príbuzného môže vytvárať nárok na
úľavu z daní z príjmu, výhody ako peniaze v hotovosti, dôchodkové úvery/práva alebo príspevky za starostlivosť takmer neexistujú,
zatiaľ čo finančná podpora pre ľudí so zdravotnou nespôsobilosťou a starších ľudí s potrebami starostlivosti je minimálna, pričom
len 2,1% rodinných opatrovateľov dostáva nejakú finančnú podporu, aby mohli poskytovať starostlivosť (Triantafillou a kol., 2006).
V súčasnosti jediné podporné služby pre opatrovateľov, najmä v
Aténach a iných veľkých mestách, sú svojpomocné, podporné a
výcvikové skupiny v rámci mimovládnych organizácií pre rodinných opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou chorobou. Napriek
chýbaniu verejnej podpory pre rodinných opatrovateľov Správa o
gréckej národnej stratégii o sociálnej ochrane 2008-2010 obsahuje
informáciu o “implementácii” série opatrení na zabezpečenie integrovaného prístupu ku zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starost147
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livosti vrátane “podpory rodín poskytujúcich takéto opatrovateľské
služby oficiálne” (Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej solidarity,
2007: 103). Absencia komplexných, dostupných kvalitatívne prijateľných služieb pre starších ľudí a absencia podpory neformálnych
opatrovateľov prinútili rodiny nájsť si svoje vlastné riešenie, čo sa
týka opatrovania, najmä zamestnávaním migrujúcich opatrovateľov (z ktorých väčšina nemá pracovné povolenie). Na rozdiel od
situácie v Taliansku grécka vláda stále váha podniknúť kroky v súvislosti s reguláciou migrujúcich opatrovateľov.
Preto hlavným problémom novej vlády v dlhodobej starostlivosti je
vytvorenie a implementácia politiky, ktorá umožňuje starším ľuďom
a ich rodinám reálne možnosti voľby pri výbere starostlivosti prostredníctvom verejných služieb so zabezpečeným financovaním,
ako aj podporu integrácie a regulácie všetkých služieb v opatrovateľskom sektore, vrátane neformálnej starostlivosti. Ešte dôležitejšou otázkou však je, aké motivácie by dokázali presvedčiť vládu
pod silným finančným tlakom, aby investovala do vývoja systému
dlhodobej starostlivosti, ktorý podporuje rodinných opatrovateľov a
aj starších ľudí, o ktorých sa starajú, keď sú zvyknutí len na to, že
sa spoliehajú celkom na solidaritu v rodine, ktorá má poskytovať a
platiť za všetky formy starostlivosti pre starších ľudí?

6.4.3 Španielsko
1) Nariadenie o sociálnom zabezpečení pre neformálnych opatrovateľov – Kráľovský výnos 615/2007. Začlenenie neprofesionálnych opatrovateľov do systému sociálneho zabezpečenia
je možné cez nariadenie, ktoré obsahuje požiadavky a postupy
na pričlenenie, registráciu a príspevky. Cieľom je prekonať izoláciu, ktorej čelia mnohí opatrovatelia a zvýšiť ich nezávislosť
pomocou verejného systému dlhodobej starostlivosti. Tento výnos poskytuje aj uznanie práce, ktorú robia opatrovatelia a členovia rodiny a prispieva ku zabezpečeniu ich plného dôchodku.
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2) Flexibilný pracovný čas pre neformálnych opatrovateľov. Španielsky
zákon 39/1999 z 5. novembra na podporu zosúladenia pracovného
a rodinného života pracujúcich ľudí rozširuje právo na skrátenie pracovného času a neplateného voľna z práce pre pracovníkov, ktorí sa
musia starať o starších a chorých rodinných príslušníkov. Zákon tiež
poskytuje možnosť zníženia pracovného času alebo neplateného
voľna z dôvodu starostlivosti o rodinných príslušníkov kvôli ich veku,
nehode alebo choroby, pre ktoré sa nemôžu starať sami o seba alebo nemôžu za starostlivosť platiť. Toto právo je stanovené ako individuálne právo pracovníka. Článok 2 hovorí, že “zákonní opatrovníci”
ktorí sa starajú o osobu s telesným alebo duševným postihnutím,
ktorá nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, majú nárok na zníženie pracovného času, s proporcionálnym znížením platu v časovom
trvaní aspoň tretinu a najviac polovicu času, ktorý strávia opatrovaním. Také isté právo platí pre osoby, ktoré sa starajú o druhostupňového príbuzného, ktorý vzhľadom na vek, úraz alebo chorobu sa
nemôže starať sám o seba a nemôže vykonávať platenú prácu.
3) Výcvik profesionálnych a neformálnych opatrovateľov. Španielsky zákon o odkázanosti stanovuje povinnosť výcviku profesionálov a neformálnych opatrovateľov. V rámci tohto nariadenia
sa uzavrela dohoda o spoločných kritériách pre akreditáciu výcviku a informáciách pre neformálnych opatrovateľov. Táto dohoda
stanovuje aj ciele a obsah výcviku pre neformálnych opatrovateľov. Okrem technických vedomostí definuje ich úlohy ako poskytovateľov starostlivosti, prevenciu rizík a poškodenia, hygienické smernice, ako aj psychologické aspekty starostlivosti. Tiež
sa treba venovať vzniku svojpomocných skupín, emocionálnej
a psychologickej podpore, voľnému času opatrovateľa, vzťahom
medzi osobou, ktorá potrebuje starostlivosť a opatrovateľom.
4) Dohoda o zlepšení kvality služieb, ktoré sa poskytujú v rámci
rodinného prostredia. Rezolúcia zo 4. februára 2010 stanovuje
súbor pravidiel, ktoré treba splniť, aby rodina dostala finančnú
podporu. Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť kvalitu starostlivosti, ak sa osoba, ktorá potrebuje starostlivosť a/alebo jej rodina rozhodne pre peňažné dávky.
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Zavádza sa nový zákon 39/2006 Z.z. “Podpora osobnej nezávislosti a starostlivosť o odkázaných občanov”. Tento zákon stanovuje
pomoc v prípade, že osoba si vyžaduje starostlivosť a zameriava
sa na podporu osobnej nezávislosti a na zlepšenie kvality života.
Pomoc môže byť vo forme služieb peňažných alebo vecných, pričom tie peňažné majú prednosť. Nariadenie špecifikuje poskytovanie služieb podľa trojstupňovej klasifikácie opatrovateľských potrieb: stupeň I - Stredná potreba starostlivosti; stupeň II - Závažná
potreba starostlivosti; stupeň III - Najvyššia potreba starostlivosti.
Každý stupeň má dve úrovne podľa posúdenej nezávislosti a od
intenzity potrebnej starostlivosti.

(Carretero a kol., 2006; 2007, Garcés a kol., 2010), ukázali, že
neformálni opatrovatelia sú obyčajne manžel/ka/partner/ka alebo
syn/dcéra osoby, ktorá potrebuje starostlivosť. Aj keď poskytovaním dennej starostlivosti v priemere viac ako 28 hodín týždenne
môžu neformálni opatrovatelia pokryť potreby staršej osoby len
čiastočne. Zo štúdie vyplýva, že 80,9% neformálnych opatrovateľov považuje podporné štruktúry za nedostatočné. Táto situácia by
sa mala o niečo zlepšiť pomocou implementácie Zákona o odkázanosti, na ktorom sa stále pracuje. Konkrétne výcvikové a podporné
služby pre opatrovateľov ešte stále nie sú zavedené.

“Zákon o odkázanosti” definuje zoznam služieb na podporu osobnej autonómie a starostlivosti. Patria sem preventívne služby, tele
-služby (vrátane osobného signalizačného systému), pomoc v domácnosti (vrátane udržiavania domácnosti a osobnej starostlivosti), zariadenia nočnej a dennej starostlivosti, denné centrá pre ľudí
pod 65 rokov, denné centrá so špecializovanou starostlivosťou a
nočné centrá) a rezidenčná starostlivosť podľa rôznych stupňov
zdravotného postihnutia. Dávky môžu mať tri formy: podpora na
služby, príspevok na opatrovanie ako kompenzácia starostlivosti
v rámci rodiny a priame platby na osobnú asistenciu (len pri vysokej odkázanosti). Poskytovanie služieb či dávok sa definuje podľa osobného plánu intervencie (PIA), založeného na predbežnom
posúdení potrieb jednotlivca sociálnym pracovníkom a dohodou s
rodinou a oprávnenou osobou.

6.4.4 Francúzsko

Pri kombinácii formálnej a neformálnej starostlivosti sa v praxi vynára niekoľko otázok. Medzi iným existujú aj regionálne rozdiely
v poskytovaní a využívaní neformálnej starostlivosti, napr. vyššiu
úroveň neformálnej starostlivosti pozorujeme v menších mestách.
Jimenez-Martin a Vilaplana (2008) poukázali na to, že formálna
starostlivosť sa využíva len vtedy, ak potreby staršej osoby prerastajú kapacity neformálnych opatrovateľov. Ďalšie štúdie, ktoré
analyzujú situáciu neformálnych opatrovateľov v regióne Valencia

V tom zmysle boli zavedené peňažné mechanizmy ako vouchery
a príspevky za starostlivosť, ktoré sa používajú stále viac, keď si
starí ľudia najímajú a platia ľudí na domácu prácu aj osobných
asistentov, a tak vytvárajú nové pracovné miesta a čiastočne
legalizujú až doteraz čierny trh domácich prác. Tieto dávky sa
môžu použiť aj na zamestnanie všetkých druhov rodinných príslušníkov (s výnimkou manželov a partnerov). Tieto dávky však
nepochybne neboli chápané ako mechanizmus na zosúladenie
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V posledných desiatich rokoch sa vo Francúzsku významne zvýšili
verejné výdavky na dlhodobú starostlivosť. Tieto zdroje pomohli
posilniť modernizáciu domov s opatrovateľskými službami a profesionalizáciu domácej starostlivosti a sociálnych pracovníkov,
ale hlavný zámer dlhodobej starostlivosti je dosiahnuť zvýšenie
zamestnanosti, pretože dlhodobá starostlivosť, najmä domáca
starostlivosť, sa považuje za najsľubnejší sektor v zmysle svojho
potenciálneho ďalšieho rastu. Táto stratégia sa spája so zavedením trhových mechanizmov, s cieľom posilniť kvalitu konkurenciou
a možnosťou výberu pre užívateľov a ich rodiny. Počet poskytovateľov a najmä podiel súkromných ziskových organizácií sa naozaj
podstatne zvýšil.
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opatrovania s prácou na pracovnom trhu. Neformálna starostlivosť sa stále považuje za zdroj služieb a nezaviedlo sa (ani neplatené) voľno za starostlivosť, pretože zamestnávatelia nie sú
nadšení vychádzať v ústrety potrebám pracujúceho opatrovateľa
umožnením flexibilnej pracovnej úpravy. Preto rovnováha pohlaví v opatrovateľskej činnosti zostáva nezmenená, a ani zamestnanosť žien vo veku 50/65 rokov sa nezvýšila. V tejto súvislosti
treba tiež pripomenúť, že v rámci “rodinnej politiky” má politika
neformálnych opatrovateľov starších ľudí v porovnaní so starostlivosťou o deti v kohorte 30/50 jasne znevýhodnené postavenie,
čo sa týka konkurencie financovania.
V jednotlivých prístupových miestach, ktoré riadia Obecné úrady
v krajoch, sa systematicky poskytujú informácie a vykonávajú poradenské služby. Výcvik, vzdelávanie a psycho-sociálna podpora
ešte stále nie sú buď právne definované a/alebo sú slabo uhrádzané, aj keď existujú niektoré zaujímavé experimenty, čo sa týka
opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou chorobou. Ubytovanie
a technické pomôcky sú právne definované a čiastočne uhrádzané. Odľahčovacia služba a denná starostlivosť sú ďalšie propagované typy podpory, ale ešte stále sú nedostatočné (menej ako
1% miest v porovnaní s klasickými zariadeniami), alebo sú málo
využívané jednak kvôli nedostatku poznatkov, kvôli strachu neformálnych opatrovateľov, čo sa týka ich kvality, a/alebo z dôvodu
odmietnutia osobou, o ktorú sa starajú.

6.4.5 Taliansko
V Taliansku tvoria verejné služby len malú časť služieb pre starších
ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť a pre ich rodiny. Podľa odhadov
dve tretiny rodín sa dokážu postarať sami o seba, dokonca aj v
najťažších prípadoch: 3% osôb sú v rezidenčnej starostlivosti, len
4,9% využíva formálne služby doma, a 9,5% využíva plošný príspevok na opatrovanie.
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Väčšina podporných opatrení pre neformálnych opatrovateľov nie
je zabezpečených na celoštátnej úrovni, ale na regionálnej. je to
predovšetkým výcvik a podporné skupiny pre príbuzných, ekonomické príspevky na platbu poplatkov v rezidenčných zariadeniach,
sociálne a zdravotné vouchery a ďalšie iniciatívy. S praktickou domácou starostlivosťou o starších ľudí sa v Taliansku spoliehajú na
migrujúcich opatrovateľov (náhrada rodinných opatrovateľov “platenými” opatrovateľmi), ale zároveň sa v dlhodobej starostlivosti
plánujú a zavádzajú štrukturálne reformy, vrátane úpravy pravidiel
pre migrujúcich opatrovateľov a ich hodnotenia v zmysle spokojnosti užívateľov, zlepšovania poskytovanej starostlivosti a prínosu
nákladov, ako aj možných negatívnych aspektov.
Lepšia alokácia zdrojov je kľúčovým bodom v dohode medzi vládou, regiónmi a miestnymi úradmi v plánovaní a implementácii
štrukturálnych reforiem (see Di Santo/Ceruzzi, 2010).

6.4.6 Slovenská republika
V SR nie je systém dlhodobej starostlivosti zjednotený. V dokumente “Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a inklúzie
sa dlhodobá starostlivosť definuje ako “sociálne služby, príspevok
na opatrovanie a priame platby na osobnú asistenciu”. Z toho je
jasné, že: (1) dlhodobá starostlivosť nie je holistický systém s jednotnou štruktúrou, vládnutím a finančnými mechanizmami a (2)
nástroje, ktoré sa využívajú v rámci domácich opatrovateľských
podmienok , sa zameriavajú nielen na opatrovaných občanov, ale
aj na tých, ktorí ich opatrujú, pričom nie vždy je jasné, aké sú účinky na tieto cieľové skupiny, a (3) veľká pozornosť sa venuje neformálnej (v prvom rade rodinnej) starostlivosti, ktorá preberá väčšinu opatrovateľských záväzkov. Preto zlepšenie finančnej situácie
neformálnych opatrovateľov vzniklo ako záväzok slovenskej vlády,
deklarované v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky
na roky 2006-2010.
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V posledných desiatich rokoch sa urobili politické rozhodnutia, ktoré zvyšujú podporu neformálnych opatrovateľov, najmä zavedením
príspevkov na opatrovanie ako príspevkov k základným príjmom.
Okrem toho za opatrovateľov s oficiálnym postavením platí odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne štát, a rozšírili sa aj možnosti pre odľahčovacie služby. Pozornosť sa venuje aj zosúladeniu
pracovných a opatrovateľských povinností reguláciou pracovného
času v súlade so Zákonníkom práce. Okrem toho sa rozširuje sociálne poradenstvo poskytované štátnou správou, samosprávami
a občianskymi združeniami, ako aj programy sociálnej rehabilitácie, organizované mimovládnymi organizáciami (vrátane výmeny
informácií a skúseností s manažovaním starostlivosti).
Čo sa týka cieľových skupín, opatrenia s “nejasnými” účinkami
pozostávajú z rôznych foriem peňažných príspevkov pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, napr. príspevky na opatrovanie, finančné príspevky na architektonickú úpravu bývania, na pomôcky alebo na zvýšené náklady z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia). Tieto dávky prispievajú k uľahčeniu života rodiny
a k pohodlnejšiemu zariadeniu domácnosti. Sú aj legálne možnosti
na kombináciu neformálnej a formálnej starostlivosti, ktoré majú za
cieľ poskytovať rodinným opatrovateľom reálne možnosti výberu
týkajúce sa opatrovateľských záväzkov a zosúladenia opatrovateľských, pracovných a osobných povinností.
Vzhľadom na silné rodinné tradície a s tým súvisiace faktory, zamestnanie rodinných opatrovateľov, flexibilný pracovný čas, programy odľahčovacích služieb a kombinácie formálnej starostlivosti
(denné centrá, ošetrovateľská starostlivosť) a neformálnej starostlivosti sa dodnes využívajú len v minimálnej miere (Repková 2008;
2009). Neformálna starostlivosť sa berie ako náhrada, a nie ako
doplňujúca časť holistického systému dlhodobej starostlivosti pre
starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť. Tieto problémy, vrátane
veľmi nízkej úrovne ochranných noriem pre neformálnych opatrovateľov, viedli k snahám pripraviť návrh Zákona o dlhodobej sta154
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rostlivosti na základe rozhodnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre seniorov (2009). Implementácia tohto legislatívneho rámca
bude závisieť od novej vlády, ktorá vznikne v lete 2010.

6.4.7 Švédsko
1) Zákon o podpore asistencie: Táto iniciatíva poskytuje možnosti
pre ľudí s rozsiahlymi potrebami pre asistenciu, aby zamestnávali osobných asistentov, vrátane rodinných príslušníkov, ktorí
môžu dostávať plný plat za všetky druhy pomoci, ktoré vykonávajú ako asistenti. Každý, kto potrebuje viac ako 20 hodín
asistencie týždenne na svoje základné potreby, má podľa tohto
zákona nárok na príspevok na asistenciu. Tento príspevok sa
týka najmä ľudí pod 65 rokov a len tých osôb nad 65 rokov, ktoré mali asistenciu priznanú už pred dovŕšením 65 rokov, pričom
počet hodín asistencie sa po tomto dátume nemôže rozšíriť.
(Zákon o podpore asistencie SFS 2005: 332).
2) Nová legislatíva (2009) špecifikuje podporu rodinných opatrovateľov ako povinnosť samospráv.
Starostlivosť o starších ľudí vo Švédsku je založená na filozofii
poskytovať starostlivosť starším ľuďom, aby mohli žiť kvalitný a
nezávislý život čo najdlhšie. Riadenie a plánovanie starostlivosti o
starších ľudí sa delí medzi tri inštitúcie: centrálnu vládu, okresné
úrady a obecné úrady. V roku 1992 Ädelova reforma zmenila centrálnu administratívnu úlohu vlády a obmedzila ju na legislatívny,
kontrolný a sprostredkovateľský orgán, zatiaľ čo všetko podrobné
plánovanie, financovanie a alokácia zdrojov sa odvtedy stali povinnosťou samospráv spolu s okresnými úradmi.
Všetci občania so zdravotným postihnutím, ktorí majú trvalý pobyt
vo Švédsku, majú nárok na starostlivosť na základe posúdenia ich
potrieb. Maximálny mesačný príspevok za dlhodobú starostlivosť
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je stanovený centrálne a k tomu sa pridávajú ďalšie podmienky
podľa finančnej situácie jednotlivca, a tak je zaručené, že starší ľudia, ktorí to potrebujú,, dostanú potrebnú starostlivosť aj liečbu. Od
1. januára 2010 sa od obecných úradov vyžaduje, aby navrhli pre
každého prijímateľa starostlivosti individuálny plán, ktorý jasne stanovuje každý krok požadovanej liečby a služieb. Za každú zložku
ponúknutej služby a starostlivosti v individuálnom pláne je určená
oficiálne zodpovedná osoba a zodpovedná autorita.
Od založenia systému sociálneho zabezpečenia v tridsiatych rokoch minulého storočia si Švédi zvykli na to, že sa so starostlivosťou o starších ľudí môžu spoľahnúť na štát. V posledných desaťročiach však neformálna starostlivosť vo Švédsku prechádza
ďalším vývojom: od starostlivosti, ktorá nebola oficiálne uznávaná,
sa stáva podstatnou súčasťou systému dlhodobej starostlivosti.
Rýchlo starnúca populácia obrátila pozornosť tvorcov politík na
poskytovanie starostlivosti príbuznými alebo priateľmi, ako čiastočné riešenie týchto problémov vo Švédsku. Hlavnou súčasnou
stratégiou je posilnenie podpory neformálnych opatrovateľov, najmä pomocou programov riadených Ministerstvom zdravotníctva a
sociálnych vecí, zameraných na rozvoj neformálnej starostlivosti
a na nástroje priamej aj nepriamej podpory a kvality starostlivosti
o starších ľudí, pričom dôraz sa kladie na udržateľnosť, trvanie,
infraštruktúru a kvalitu. .
Samosprávy sú teraz povinné podľa zákona (Zákon o sociálnych
službách) podporovať neformálnych opatrovateľov a pomáhať znižovať ich pracovnú záťaž, predchádzať chorobám a poskytovať
neformálnym opatrovateľom informácie a vedomosti, ktoré potrebujú, aby mohli pokračovať v poskytovaní starostlivosti (viď 5.4.2 a
Časť 7.2: Dobrá prax 4). Prakticky všetky samosprávy majú teraz
rôzne formy podpory neformálnych opatrovateľov (osobná podpora, možnosti telefonického kontaktu a rodinné skupiny atď.), a motivačné fondy umožnili tiež široké možnosti tzv. pohodových aktivít,
ktoré poskytuje samospráva, aj keď takmer všetky samosprávy
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volajú po ďalšom rozvoji týchto aktivít (Kommunernas anhörigstöd
slutrapport, 2009: 7). Všetky výsledky týchto zmien v politike a nových motivácií pre neformálnych opatrovateľov neboli ešte širšie
posudzované: Naozaj tieto opatrenia zlepšili podporu manželským
partnerom, ktorí žijú v odľahlých oblastiach? Zvýšil sa počet mladých neformálnych opatrovateľov? Znížili rozpočtové opatrenia
náklady a zvýšili efektivitu bez toho, aby sa znížila celková kvalita
a dostupnosť dlhodobej starostlivosti?

6.5 Nedostatky v politike a poskytovaní podpory
neformálnym opatrovateľom
6.5.1 Nedostatky vo financovaní formálnej starostlivosti
Nedostatočné finančné zdroje na služby, či už špecifické alebo nešpecifické, sú jedným z hlavných priepastí medzi politikami (deklarovanými požiadavkami) a praxou. Napriek príkladom dobrej praxe
v súvislosti s obmedzenými rozpočtami (viď Časť 7) prevláda v
Európe názor (s výnimkou škandinávskych krajín), že ”medzery
vyplní” neplatená práca neformálnych opatrovateľov.
Najjednoduchšou formou podpory neformálnych opatrovateľov je
pravdepodobne poskytnúť starším ľuďom ľahký prístup k profesionálnym službám. Neformálni opatrovatelia však potrebujú podporné opatrenia pre svoje vlastné špecifické potreby (odľahčovacie
služby, úpravu bývania, atď.), ktoré sú prepojené s potrebami osôb,
o ktoré sa starajú. Pokiaľ ide o finančnú udržateľnosť vznikajúcich
systémov dlhodobej starostlivosti, kapacity jednotlivých krajín na
verejné financovanie takýchto služieb sú dôležitým faktorom.
Ekonomické a rozpočtové projekcie pre členské štáty EU-27 (Európska komisia, 2009) ilustrujú, že starnúca populácia zvyšuje
tlak na vyššie výdavky v zdravotníctve. Ďalšie štúdie ukázali, že
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v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, hlavnou hybnou silou
zdravotníckych výdavkov je intenzita služieb a používanie nových technológií, a nie vek a zdravotný stav. (napr. OECD, 2005).
Podľa “scenára potlačenia chorobnosti”, pri koncentrácii medicínskych výdavkov na posledné roky života, práve systém dlhodobej starostlivosti bude prevažne pokrývať širšie obdobie podpory
(starších) ľudí so zdravotnými postihnutiami, ktoré nemusia byť
nevyhnutne spojené s chronickými ochoreniami. Finančná udržateľnosť je preto problém nielen dlhodobej starostlivosti, ale najmä
zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zdá byť finančne náročnejšia ako
sociálna starostlivosť a v najbohatších európskych krajinách tvorí
v súčasnosti približne 10% HDP (OECD Health Data, 2009), zatiaľ
čo špecifické výdavky na dlhodobú starostlivosť sú medzi menej
ako 0,5% (v Španielsku) a okolo 3,5% (Holandsko, Švédsko) HDP
(Huber a kol., 2009).
Finančná udržateľnosť dlhodobej starostlivosti bude závisieť od
efektívnejšieho využívania rozpočtov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, cez lepšiu koordináciu a integráciu služieb zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti až po cielené inovácie na rozhraní medzi
formálnou a neformálnou starostlivosťou. Zaujímavou otázkou zostáva, či silný zdravotnícky sektor posunie náklady smerom ku vznikajúcemu sektoru dlhodobej starostlivosti (a tým pravdepodobne
k rodinám a neformálnym opatrovateľom) alebo či sa v spoločných
záujmoch zainteresovaných subjektov nájdu synergie a zmysel pre
spravodlivé rozdelenie povinností a finančných zdrojov. Len samotný pokus o obmedzenie prístupu k verejne financovaným službám
dlhodobej starostlivosti určite nebude prijateľné riešenie pre opatrovateľov a ich rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú starostlivosť.

6.5.2 Nedostatočnosť v dávkach
Aby sa udržal očakávaný rast dopytu, množstvo dávok je obyčajne
stanovené na relatívne nízku úroveň. Príspevky za starostlivosť
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a príspevky na asistenciu ani zďaleka nekompenzujú objem služieb, ktoré poskytujú neformálni opatrovatelia a často predstavujú
len symbolické uznanie opatrovateľských povinností. Len pre malý
počet opatrovateľov, ktorí sú stále na pracovnom trhu, tieto dávky
môžu predstavovať motiváciu vzdať sa alebo čiastočne redukovať
platené zamestnanie. V krajinách Strednej a Východnej Európy
(napr. v Slovenskej republike) ľudia (najmä ženy), ktoré dostávajú
príspevok za starostlivosť, sú vo väčšine prípadov nezamestnaní
a ich príspevky do zdravotného a sociálneho poistenia sú minimálne (Repková, 2008; 2009).
Existuje len málo dôkazov o tom, že pomocou dávok sa dosiahne
vyššia zamestnanosť. V bohatších krajinách umožnili dávky čiastočne zamestnaným opatrovateľom (väčšinou ženám) pokračovať
v opatrovateľských povinnostiach bez veľkej straty v príjmoch (NL). To
sa však zriedkavo stáva vo Francúzsku, kde zamestnanosť aj čiastočné úväzky sú nižšie, a ešte zriedkavejšie v Nemecku, kde dávky sú
navrhnuté tak, aby motivovali ženy poskytovať starostlivosť za finančnú „kompenzáciu“. Rozdielna situácia je vo Veľkej Británii, kde príspevok za starostlivosť je špecificky napojený na aktivačnú sociálnu
politiku zameranú na “slobodné ženy”: je zjavné, že aj napriek nízkej
úrovni platieb pomerne významný podiel týchto žien prijalo ponuku
vykonávať opatrovateľské aktivity, ale za cenu sťažených pracovných
a životných podmienok (Glendinning a kol., 2009).

6.5.3 Priepasť v rovnováhe zodpovednosti medzi rodinou,
trhom a štátom
Nárast dávok mal za následok komodifikáciu starostlivosti, a predtým neplatení rodinní opatrovatelia alebo dobrovoľníci teraz dostávajú dávky. Hranice medzi neplatenou a platenou neformálnou
starostlivosťou sa teda pomaly stierajú. Vedú sa široké diskusie
o tom, či ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť, sú schopní naozaj si
vybrať najlepší spôsob, ako využiť dávky, nielen podľa svojich pot159
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rieb, ale aj podľa potrieb svojich opatrovateľov. Pre lepšiu kontrolu
týchto dávok sa systémy voucherov považujú za najlepšie cielený
spôsob pomoci, aj keď často pokrývajú nižší objem starostlivosti.
Napríklad v nemeckom poistení dlhodobej starostlivosti si osoby
s nárokom môžu vybrať medzi peňažnými a vecnými dávkami,
napr. ak je osoba posúdená na úroveň 3 (závážná potreba starostlivosti), môže si vybrať medzi peňažnou dávkou v hodnote 685
euro alebo vecnými dávkami v hodnote 1 510 euro. Toto nariadenie malo byť silnou motiváciou pre domácnosti, aby si vybrali vecné dávky, ale veľká väčšina poberateľov dávok si vyberá peňažné
dávky, aby zaplátali “dieru v starostlivosti” medzi približne dvoma
hodinami formálnej starostlivosti denne a obyčajne oveľa silnejšími
reálnymi potrebami starostlivosti.
Peňažné dávky nesú so sebou riziko modifikácie “vzťahu založeného na daroch” medzi rodinným opatrovateľom a osobou, ktorej
sa poskytuje starostlivosť, aj keď prieskumy ukázali, že počet hodín
poskytovaných neformálnymi opatrovateľmi vysoko prevyšuje ich
zaplatené množstvo. Dostupnosť neformálnych opatrovateľov však
predstavuje silnú motiváciu pre regulátorov, ako by mohli zachrániť situáciu, v ktorej sa neformálni opatrovatelia vystavujú riziku, že
sa chytia do pasce a vystavia sa určitej strate slobody; napríklad
v prípade príspevku na asistenciu a výšky platieb neformálni opatrovatelia závisia na dobrej vôli poberateľov dávky. To sa týka menej
príspevkov na opatrovanie, tam platba ide priamo neformálnemu
opatrovateľovi a umožňuje mu viac slobody, ale to najmä v situácii,
kde poberateľ dávky je jediný opatrovateľ. Jednako však neformálni
opatrovatelia, aj keď s peňažnou podporou, sú často nútení sami si
hľadať individuálne riešenie svojho problému, buď zapojením ostatných členov rodiny alebo zamestnaním osobných asistentov, napríklad migrujúcich opatrovateľov (viď Di Santo/Ceruzzi, 2010) alebo
hľadaním prijateľných a dostupných formálnych služieb.
Nakoniec sa zdá, že väčšina týchto peňažných dávok sa viac považuje za súčasť neexplicitnej stratégie, ktorá má udržať úroveň
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poskytovania neformálnej starostlivosti. Okrem niektorých zriedkavých prípadov, keď neformálni opatrovatelia môžu vstúpiť na
pracovný trh ako kvalifikovaní pracovníci po absolvovaní odborného výcviku (Dobrá prax: Francúzsko), peňažné dávky vo všeobecnosti neboli úspešné, či už v tom, že neumožnili neformálnym
opatrovateľom vstúpiť na pracovný trh s dvojitou činnosťou (okrem
Holandska), ani im neposkytli slušné opatrovateľské podmienky.

6.5.4 Nedostatky v možnosti vyjadrovania vlastného názoru
a v posilňovaní neformálnych opatrovateľov
Podľa štúdie EUROFAMCARE boli identifikované ako najvýznamnejšie formy podpory opatrovateľov ponuka informácií o existencii
a dostupnosti služieb a všetkých foriem podpory, spolu s informáciami o zdravotnom stave staršej osoby za účelom poskytnutia
čo najlepšej starostlivosti. Poskytnutie takých informácií rodinám,
ako aj všestranný prístup a aktívny proces posudzovania potrieb a
plánovania individuálnej starostlivosti, so zohľadnením potrieb aj
neformálnych opatrovateľov (napr. ako v Taliansku a Slovenskej
republike), by vytvorilo významné prepojenie medzi formálnou a
neformálnou starostlivosťou, čo by pomohlo zlepšiť starostlivosť o
starších ľudí, ktorí to potrebujú.

6.5.5 Nedostatky spolupráce “ruka v ruke” medzi formálnymi
a neformálnymi opatrovateľmi
Pri rozdelení úloh medzi formálnymi a neformálnymi opatrovateľmi vznikajú problémy na úrovni dodávania služieb. Hlavnou bariérou spolupráce sa zdá byť integrácia profesionálnych schopností
s praktickými zručnosťami neformálnych opatrovateľov. Napríklad
v Taliansku (ale aj v iných krajinách) profesionáli považujú svoju
kontrolnú funkciu vo vzťahu k neformálnym opatrovateľom za prirodzenú, pretože tí účinkujú ako “laici” na základe svojich osobných
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skúseností, a nie profesionálnych vedomostí. (WP5 – Talianska
národná správa: 7). Tak môže byť neformálny opatrovateľ de facto
vylúčený z profesionálnej siete, založenej na podporu staršej osoby
a ponechaný sám na seba, aby sa vyrovnal s kritickou situáciou,
spôsobenou zdravotným stavom staršej osoby. Naozaj, neformálni opatrovatelia, najmä v Grécku, Španielsku a Taliansku, sú často
nútení vystupovať v úlohe koordinátorov poskytovania starostlivosti
a nielen riadiť a organizovať komplikovaný režim starostlivosti, aby
predišli prekrývaniu zdravotných a sociálnych služieb, ale zároveň
poskytovať veľké množstvo praktickej starostlivosti. To môže, aj keď
v menšej miere, platiť aj v krajinách, v ktorých je viac formálnych
služieb (Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko). Z perspektívy formálnych opatrovateľov sa to môže považovať za konflikt záujmov
s neformálnymi opatrovateľmi, napríklad v Nemecku, ako pocit, že
sú kontrolovaní rodinnými opatrovateľmi, ktorí zasahujú do ich činnosti a môžu ich dokonca aj vtiahnuť do rodinných konfliktov.
Spomínanými bariérami spolupráce a účasťou neformálnych
opatrovateľov v integrovanej starostlivosti sa zaoberal aj európsky projekt CARMEN (Nies/Berman, 2004). Poskytovatelia profesionálnej starostlivosti nie vždy uznávajú význam
neformálnych opatrovateľov a zriedkavo sa na nich pozerajú
ako na svojich partnerov v systéme (Peck a kol., 2000: 27).
Je dokázané že celkový stres, ktorý vzniká, keď sa neformálni opatrovatelia po celý čas snažia plniť svoju koordinačnú
funkciu, negatívne vplýva na ich telesný, duševný a spoločenský stav, ale aj na pocit pohody osoby, o ktorú sa starajú
(Andrieu/Aquino, 2002; Carretero a kol., 2007). Španielska
správa jasne dokumentuje, aké dlhotrvajúce následky vznikajú, keď sa nepomenujú príčiny takého stresu a nehľadá
sa rovnováha medzi poskytovaním formálnej a neformálnej
starostlivosti. Preto pri poskytovaní starostlivosti treba nájsť
“kolektívne riešenia”, pomocou špecifickej tímovej podpory
formálnych opatrovateľov, aby pracovali “ruka v ruke” s neformálnymi opatrovateľmi.
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Prieskum medzi rodinnými opatrovateľmi v Nemecku odhalil, že
aj napriek snahám o zlepšovanie prepojení medzi formálnou a
neformálnou starostlivosťou, stále v nich existujú nedostatky, organizácia domácich služieb nie je veľmi priateľská voči užívateľovi a rozmiestnenie služieb sa často pociťuje ako nedostatočné.
V dlhodobej starostlivosti sa niekedy kritizuje chýbanie kontinuity
personálu a predmetom ďalších sťažností je aj nedostatok času zo
strany personálu poskytujúceho formálnu starostlivosť, spolu s ich
častými a neprimeranými sociálnymi kompetenciami. Naopak, kritika z pohľadu profesionálnych opatrovateľov sa týka spôsobu,
akým neformálni opatrovatelia plnia svoje úlohy, ich zasahovania
do viac-menej nepríjemných situácií počas plnenia svojich opatrovateľských povinností, a že sa ich často snažia vtiahnuť do rodinných konfliktov. Pretože profesionálni opatrovatelia nie sú počas
svojho základného alebo kontinuálneho vzdelávania pripravovaní
na takéto druhy konfliktov, môžu sa len sami snažiť zvládnuť túto
záťaž priamo popri svojej práci. (BMFSFJ, 2002: 205f).

6.5.6 Nedostatky v sociálnych právach opatrovateľov
Keďže ekonomická pohoda, občianstvo, sociálna inklúzia a práva
sa odvodzujú najmä z účasti na pracovnom trhu, prvoradou otázkou pri porovnávaní politík na podporu neformálnych opatrovateľov je, či by sa peňažné dávky mali považovať za ozajstné platy za
neformálne opatrovanie alebo sa majú považovať len za náhradu
príjmu. Kultúra rodiny hlboko zakotvená v spoločnosti sa ukázala
byť silným určujúcim prvkom, ktorý vysvetľuje, prečo aj v krajinách
(Nemecko, Francúzsko), ktoré podporujú neformálnych opatrovateľov prostredníctvom relatívne štedrých peňažných dávok, neboli
títo plne uznaní za súčasť “pracujúcej populácie”, aby si tak mohli
nárokovať rovnakú úroveň sociálnych práv a príjmov ako väčšina
pracovníkov na pracovnom trhu. Platená rodinná starostlivosť sa
stále nepovažuje za ozajstné zamestnanie a/alebo za niečo nezlúčiteľné so zamestnaním na pracovnom trhu. Pretože nízka úro163
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veň platov často koreluje s neprimeranou spoločenskou ochranou,
neformálni opatrovatelia sú vystavení riziku spoločenskej diskriminácue, pretože sú považovaní za “druhotriednych” pracovníkov.
Treba však priznať, že táto diskriminácia tiež koreluje s nízkym
postavením profesionálnych domácich opatrovateľov v hierarchii
pracovného trhu, čo vedie ku ťažkostiam, ako ich pritiahnuť a udržať v tomto sektore. Len v severských krajinách ako sú Švédsko
a Fínsko, kde je táto profesia viac uznávaná, (neformálni) opatrovatelia najímaní verejnými a súkromnými agentúrami majú platy
stanovené na “kvázi ekvivalentnej” trhovej úroveni.

6.5.7 Nedostatky v kvalite služieb
V krajinách s dlhšou tradíciou formálnych služieb dlhodobej starostlivosti (Švédsko, Holandsko) je aj kvalita poskytovania starostlivosti viac zabezpečená, vďaka silným verejným záväzkom, reálnej
kontrole verejných úradov, explicitným zamestnaneckým zmluvám
a zodpovedným výdavkom, zatiaľ čo aj neformálni opatrovatelia
majú nárok na sociálne dávky. Vzhľadom na to, že riadenie dlhodobej starostlivosti je stále viac ovládané trhovými princípmi, zavádzajú sa peňažné dávky pre ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť a/
alebo pre ich opatrovateľov a vznikajú nové typy poskytovateľov,
problémy zabezpečenia a rozvoja kvality v celej Európe sa zmnohonásobili. Napríklad nový fenomén súkromne najímaných a platených migrujúcich opatrovateľov spustil prvé pokusy o reguláciu
tohto čierneho trhu v Rakúsku, Taliansku a Grécku. Stále je však
nízka kontrola predchádzajúcich zručností a vedomostí migrujúcich opatrovateľov v tejto oblasti. Takisto užívatelia majú možnosť
uplatňovať princíp individuálnej voľby a tak sa kvalita práce najímaných pracovníkov (Nemecko, Francúzsko, Holandsko) ťažšie
posudzuje a kontroluje. Dôležitým faktorom je tiež informovanosť
a budovanie dôvery formálnych opatrovateľov voči neformálnym
opatrovateľom. V prípade migrujúcich opatrovateľov ich treba podporiť v tom, aby sa vyškolili a zapojili do poskytovania služieb. Prvé
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takéto pokusy sa zaznamenali v Taliansku a Rakúsku. Niekedy sa
však stretávame so silným odporom zo strany profesionálov (napr.
v Grécku), ktorí vnímajú migrujúcich opatrovateľov ako ohrozenie
svojich pracovných miest.

6.5.8 Nedostatky v zabezpečovaní spravodlivosti a slušnosti
Voľba medzi službami a dávkami nie je “spoločensky neutrálna”: V
krajinách, kde ľudia majú možnosť výberu medzi nimi (napr. v Nemecku), osoby s nárokom viac inklinujú k peňažným dávkam, pretože majú väčší pocit nezávislosti. Aj keď v niektorých krajinách,
ako sme už spomínali, to môže byť tak, že užívatelia si môžu kúpiť
viac hodín na čiernom trhu, aj pri tejto možnosti výberu sa znižuje kúpna úroveň v porovnaní so situáciou, že by si kúpili služby
zabezpečované vecnou formou (Nemecko). Výber je však veľmi
ovplyvňovaný socioekonomickými faktormi, čoho dôkazom je aj
skutočnosť, že peňažné služby si často vyberajú rodiny s nízkymi príjmami. Dalo by sa povedať, že osoby pochádzajúce z rodín
strednej a hornej triedy využívajú viac služby, pretože si budú môcť
kompenzovať možné nedostatky zo svojich súkromných zdrojov
- mechanizmus, ktorý poháňa a zvyšuje nerovnosti v sociálnej starostlivosti.
Zhrnutie
Táto časť ukázala široké variácie medzi krajinami v politike neformálnej starostlivosti a ich implementácie so zreteľom na podporné opatrenia. Popisuje náplň, metódy hodnotenia a problémy
pri implementácii komplexnej politiky pre neformálnych opatrovateľov v rámci politiky dlhodobej starostlivosti, ako aj hlavné
postoje jednotlivých krajín a hlavné nedostatky v politikách
a medzi politickou rétorikou a implementáciou politiky v praxi.
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7 Príklady dobrej praxe zamerané
na prepojenia rozhraní v dlhodobej
starostlivosti
V rámci zlepšenia podpory neformálnych opatrovateľov a integrácie neformálnej a formálnej starostlivosti na špecifických úrovniach
systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti sa v rôznych európskych krajinách našli nasledovné príklady dobrej praxe. Hodnotenie niektorých z týchto príkladov sa vykoná ako súčasť validačného procesu vo Fáze 2 projektu INTERLINKS.

7.1 Prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti
na systémovej úrovni
Dobrá prax 1
Legislatíva na prekonanie fragmentácie medzi poskytovaním
zdravotnej a sociálnej starostlivosti (Slovenská republika)
(6.3; 7.4)
Špecifická legislatíva na prekonanie fragmentácie služieb a podporu moderných prvkov integrovanej dlhodobej starostlivosti pre
starších ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní, sa zaviedla zákonom o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2009. Týka
sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej
starostlivosti priamo v zariadeniach sociálnych služieb (§ 22 zákona o sociálnych službách), a naopak, poskytovania sociálnych
služieb v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 70 zákona o sociálnych službách), po zaregistrovaní poskytovateľa v registri poskytovateľov sociálnych služieb (Slovenská republika, Národná správa WP5: 5).
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Dobrá prax 2
Znižovanie regionálnych finančných nerovností vo financovaní
služieb dlhodobej starostlivosti (Švédsko) (4.1.4)
Vo Švédsku majú samosprávy, okresné úrady a regióny právo na
odvod z daní na financovanie svojich aktivít. Dane sa vymáhajú
ako percento z príjmu občanov. Samosprávy, okresné úrady a regióny si samy rozhodujú o svojich vlastných daniach. Priemerná
celková miestna daň je 30%. Zhruba 20% ide samosprávam a 10%
okresným úradom a regiónom. Príjmy z daní sú najvyšším zdrojom
príjmov švédskych samospráv. Základnú časť financovania švédskeho systému dlhodobej starostlivosti tvorí tzv. ”vyrovnávací systém”, riadený štátom. Tento systém zaisťuje geografickú spravodlivosť distribúcie príjmov na poskytovanie dlhodobej starostlivosti
vyrovnávaním veľkých rozdielov medzi švédskymi samosprávami,
okresnými úradmi a regiónmi, vzhľadom na veľké regionálne rozdiely v priemernom zdaniteľnom príjme obyvateľa.
Dobrá prax 3
Špeciálny fond pre ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť
(Taliansko) (6.3)
Tento príklad, aj keď nie je priamo zameraný na neformálnych
opatrovateľov, ukazuje, ako môže byť formovanie spravodlivosti a
rovnosti vo financovaní systému dlhodobej starostlivosti nakoniec
aj nepriamo prínosom pre neformálnych opatrovateľov.
Fond pre ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, bol založený
v roku 2006 ako odpoveď na verejnú diskusiu ako zlepšovať služby, ktoré základné úrovne služieb by mali byť garantované a ktoré
špecifické ekonomické príspevky by mali pochádzať od talianskych
občanov. Fond bol otvorený so sumou 300 miliónov euro ročne na
tri roky (2007-2009). Po poslednom rozpočte v roku 2008 pribudla
suma 200 miliónov na roky 2008 a 2009, ale v roku 2010 hrozí,
že Fond sa preruší, a tak spôsobí veľký problém v udržateľnosti sociálneho a zdravotníckeho systému. Fond je proporcionálne
rozdelený medzi regiónmi a umožňuje im zlepšiť plány dlhodobej
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asistencie, podporných služieb, rezidenčných služieb a podporovať manažment sietí. Niektoré regióny využili Fond na vykonanie
radikálnych reforiem systému zameraného na zmenu a posilnenie
všetkých služieb pre starších ľudí (napr. Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria). Tiež sa zameriava na zabezpečenie rovnakého
systému sociálnej ochrany a starostlivosti o ľudí, ktorí potrebujú
dlhodobú starostlivosť po celej krajine pomocou (a) poskytovania a
zlepšovania informácií o jednorázových službách, (b) aktivačných
programov starostlivosti o ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, prostredníctvom individuálnych akčných plánov, do ktorých
patria intervencie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, (c) aktivačných a posilňovacích služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti s
prioritou domácej starostlivosti pre tých, ktorí potrebujú dlhodobú
starostlivosť. Neexistujú údaje o indikátoroch alebo o hodnotení
výsledkov týchto intervencií.

7.2 Posilňovanie právomocí neformálnych opatrovateľov
na organizačnej úrovni
Dobrá prax 4
Povinnosti samosprávy (“mal by” – “musí”) v oblasti dlhodobej starostlivosti v podpore neformálnych opatrovateľov
(Švédsko) (5.2.1)
V posledných rokoch vláda vo Švédsku iniciovala niekoľko programov riadených Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí,
ktoré majú zlepšiť podmienky osôb, ktoré vykonávajú neformálnu
opatrovateľskú starostlivosť. Dôkazom posunu uznania neformálnej starostlivosti sú aj nedávne zmeny v Zákone o sociálnych službách. Do leta 2009 v jednom odseku tohto zákona bolo uvedené,
že samosprávy “by mali” poskytovať podporu rodinným príslušníkom, ktorí sa pravidelne starajú o svojich príbuzných s trvalou
potrebou starostlivosti. Tento odsek bol zmenený a teraz hovorí,
že samosprávy “musia” poskytovať podporu rodinným príslušní-
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kom, ktorí sa pravidelne starajú o svojich príbuzných.12 Hlavným
cieľom niektorých programov je vyzdvihnúť úlohu neformálneho
opatrovateľa a vybudovať priamu či nepriamu podporu na zníženie záťaže opatrovateľov a zvyšovať kvalitu starostlivosti o starších
ľudí. Celkove tieto programy viedli k vybudovaniu rôznych foriem
odľahčovacích služieb a aj iných foriem podpory v podstate vo
všetkých samosprávach. Samosprávy organizujú aj veľa rôznych
foriem osobnej podpory; podpora pomocou telefonických hovorov,
tzv. rodinné skupiny a motivačné fondy. Aj napriek týmto pokrokom
takmer všetky samosprávy sú toho názoru, že treba pokračovať v
rozvíjaní ďalších foriem starostlivosti (Kommunernas anhörigstöd
slutrapport, 2009: 7).
Tieto nové povinnosti samospráv v dlhodobej starostlivosti však
nerušia vzájomné rodinné povinnosti, ako napríklad manželské
páry majú stále povinnosti v rámci svojich možností individuálne
prispievať k naplneniu svojich potrieb aj potrieb svojej rodiny. Ak
sa neformálni opatrovatelia rozhodnú, že budú poskytovať bežnú
starostlivosť, je to na základe ich slobodného rozhodnutia, pretože
táto povinnosť im nevyplýva zo zákona.
Dobrá prax 5
Regulácia podmienok pre migrujúcich opatrovateľov (Taliansko)
(5.3.1)
V Taliansku vykonávajú cudzinci prichádzajúci s krajín mimo Európskeho spoločenstva (Ukrajina, Rusko, Moldavsko, Bulharsko
a Rumunsko) stále viac prác v súkromných domácnostiach, najmä prác pri udržiavaní domácnosti. Podľa posledných oficiálnych
údajov sa počet cudzincov pracujúcich ako súkromní opatrovatelia v Taliansku v rokoch 2000 - 2007 zvýšil viac ako dvojnásobne, najmä kvôli úprave pravidiel v roku 2002 (Bossi-Fini Law),
a to zo 134 000 na viac ako 464 000. V roku 2007 sa viac ako 77%
12 h t t p : / / w w w. s o c i a l s t y r e l s e n . s e / N R / r d o n l y r e s / 0 4 A D E 5 5 3 - 7 1 6 3 - 4 A B F - 8 A F 4 B9C7A10E3B37/14422/2009126194.pdf
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migrujúcich opatrovateľov zaregistrovalo v INPS (Talianske sociálne poistenie). Rastúci počet súkromných pracovníkov, ktorí
poskytujú opatrovateľské služby a krehké postavenie oboch strán
(starší ľudia aj imigranti) stimuloval talianske úrady, najmä regióny
a obecné úrady k tomu, aby podnikli kroky na podporu súkromnej
asistencie v domácom prostredí a reagovali na dopyt podporou
pracovných miest, výcvikových programov, ekonomickou podporou atď. Od septembra 2009 rastúci záujem talianskych rodín o
súkromnú asistenciu viedol taliansku vládu k tomu, aby zaviedla
regularizáciu daní a príspevkov sociálneho zabezpečenia pre súkromných opatrovateľov, ktorí pracovali bez zamestnaneckej zmluvy. Každá rodina teraz môže mať maximálne dvoch súkromných
asistentov. Podľa údajov Ministerstva vnútra však k 30. septembru
(termínu podania žiadostí o regularizáciu) bolo len zhruba 296 000
podaných žiadostí, napriek predpovediam, že ich bude od 300 000
do 500 000, čo svedčí o tom, že mnohí zamestnanci uprednostňujú
pozíciu na čiernom trhu (viď Di Santo/Ceruzzi, 2010).

7.3 Výcvik neformálnych a profesionálnych opatrovateľov
Dobrá prax 6
Smernice pre organizáciu obsahu kurzov pre opatrovateľov
a neprofesionálnych opatrovateľov starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť (Španielsko) (2.4, 5.4)
Katalánsky úrad pre sociálne veci a občianstvo vypracoval smernice pre entity a organizácie, ktoré majú záujem o kurzy pre neformálnych opatrovateľov ľudí, ktorí si vyžadujú starostlivosť. Smernice sú dostupné na internete (Generalitat de Cataluñya, 2010)
a poskytujú informácie pre entity a organizácie, ktoré chcú viesť
výcvikové kurzy pre opatrovateľov podľa Katalánskeho zákona
12/2007 o sociálnych službách, ktorý stanovuje katalánsky systém autonómie a starostlivosti o odkázané osoby. Tieto smernice
obsahujú informácie o predchádzajúcich postupoch súvisiacich s
dlhodobou starostlivosťou v Katalánsku, ciele výcviku, zákonný rá170
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mec, štatistiku, definície, všeobecné odporúčania, štruktúru kurzu,
obsah a získanie akreditácie. Dvadsať organizácií v Katalánsku
získalo akreditáciu svojich výcvikových kurzov pre neformálnych
opatrovateľov.
Dobrá prax 7
Projekt Pečující (Česká republika) (2.2, 8.2.3)
Cieľ projektu Pečující (www.pecujici.cz) je poskytnúť výcvik rodinným opatrovateľom ľudí s ťažkým ochorením alebo zdravotným
postihnutím a zvýšiť ich uznanie v spoločnosti. Informácie zozbierané na internetovej stránke majú za cieľ pomôcť a poskytnúť
nástroj na vytvorenie svojpomocných skupín. Je venovaný opatrovateľom bez ohľadu na typ zdravotného postihnutia rodinného
príslušníka (Holmerová, 2007).

7.4 Prepojenia na rozhraniach medzi neformálnou
starostlivosťou a systémami dlhodobej starostlivosti
na úrovni poskytovania služieb
Dlhodobá starostlivosť sa začína stále viac uznávať ako relatívne
nezávislá zložka sociálnej ochrany v Európe a jej základné prepojenia a rozhrania so zdravotníckymi systémami sa len začínajú
vyvíjať. Aj keď zdravotné a sociálne služby sa v mnohých krajinách striktne líšia hlavne z hľadiska legislatívy a kompetencií.
Napr. v Rakúsku (Grilz-Wolf a kol., 2004) je stále viac jasné, že
holistický prístup naplnenia komplexných potrieb starších ľudí,
najmä v domácom prostredí, si vyžaduje, aby multidisciplinárne
tímy mali prístup ku širokej ponuke zdravotníckych aj sociálnych
pracovníkov a ďalších odborníkov v podporných službách (Vlantoni, 2009). Projekt CARMEN (Nies a Berman, 2004) presadzoval
poskytovanie komplexnej starostlivosti, orientovanej na pacienta/klienta a stratégiu integrovanej starostlivosti s dráhami integrovanej starostlivosti, individuálny manažment prípadov a tímy
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integrovanej starostlivosti a uznáva hodnotu a úlohu neformálnych opatrovateľov v procese starostlivosti. Súčasťou stratégie
integrovanej starostlivosti je aj spolupráca a koordinácia medzi
profesionálmi a dobrovoľníkmi, pričom neformálni opatrovatelia
sa považujú súčasne za spoluposkytovateľov aj klientov so svojimi vlastnými potrebami a požiadavkami na podporu. Nesmieme
zabúdať na dôležitú úlohu mimovládnych organizácií v prepojení
týchto dvoch sektorov, ako aj pri poskytovaní špecifických služieb
starším ľuďom a neformálnym opatrovateľom v rámci dlhodobej
starostlivosti.
Nasledujúce príklady z jednotlivých krajín prinášajú dôkazy o úsilí
tvorcov politík a zákonodarcov na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni posilňovať spoluprácu pri napĺňaní potrieb dlhodobej starostlivosti starších ľudí a ich rodín. Skutočnosť, že v niekoľkých
príkladoch prebieha v súčasnosti proces ich zavádzania do praxe,
potvrdzuje, že integrácia a koordinácia formálneho a neformálneho
poskytovania služieb je stále len vo vývoji.
Dobrá prax 8
CLIC – Jedinečný bod vstupu starších ľudí so zdravotným
postihnutím do systému dlhodobej starostlivosti (Francúzsko)
(3.2.2)
Lokálne centrá gerontologických informácií a koordinácie (CLIC)
vznikli v roku 2000 ako spoločný bod, kde sa môžu stretávať všetci profesionáli, ktorí sa zúčastňujú na procese starostlivosti. Ich
prvou úlohou bolo poskytnúť informácie a rady staršej populácii a
zároveň vytvoriť niekoľko druhov podpory pre neformálnych opatrovateľov (úroveň 1). Na týchto miestach pracovníci miestnych verejných agentúr začínajú proces posudzovania potrieb jednotlivca
a zavádzajú plán starostlivosti koordinovaním príslušných služieb
(úroveň 2) a ich povinnosťou je systematické sledovanie situácie
každého klienta (úroveň 3). Kontrolujú ich obecné úrady a niektoré
sú zakomponované do spoločnej organizácie (MDPH) spolu s občanmi so zdravotným postihnutím pod 60 rokov.
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Dobrá prax 9
Program Sendian.Sociálne služby Guipúzcoa (Španielsko) (5.4)
Program Sendian vznikol za účelom plnenia potrieb rodín, ktoré
sa rozhodli opatrovať svojich starších príbuzných aj so závažným
zdravotným postihnutím. Podporou rôznych opatrení sa rozvíja komplexný program kombinácie technických, ekonomických a
materiálnych aktivít, ako aj niekoľko iniciatív dobrovoľníkov. Medzi
ne patrí výcvik pre rodiny, psychologická podpora, svojpomocné
skupiny, víkendová rezidenčná a denná starostlivosť, odľahčujúce
služby na tri-štyri týždne do roka, technická pomoc na zlepšenie
architektonických obmedzení v domácnosti, finančná pomoc, dobrovoľníci na podporu rodiny a daňové úľavy pre tieto rodiny (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2010).
Dobrá prax 10
Samostatný prístupový bod ku sieti zdravotných a sociálnych
služieb (Taliansko) (5.4.2)
“Punto Insieme” v toskánskom regióne je prijímacia a poradenská
služba, kde môžu ľudia požiadať o asistenciu pre svojich príbuzných, ktorí potrebujú opateru. Skladá sa asi z 300 prijímacích bodov
v 34 “okresoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti” (úroveň obecného zastúpenia v Národnom zdravotnom systéme). Región Emilia-Romagna zaviedol novú pozíciu manažéra prípadu (obyčajne
sociálny pracovník), ktorý zabezpečuje kontinuálnu starostlivosť a
predstavuje samostatný referenčný bod pre opatrovanú osobu a jej
rodinných príslušníkov. Projekt starostlivosti o pacientov s demenciou umožnil každej miestnej agentúre zriadiť poradenské centrum
na podporu služieb, ktoré plní úlohy ako poradenstvo, monitoring,
koordináciu medzi zdravotníckym personálom a rodinou a medzi
nemocničnými oddeleniami a opatrovateľskými službami. Odľahčovacie služby na podporu rodín zabezpečuje každý zdravotný
okres tým, že má k dispozícii určitý počet postelí na dočasnú hospitalizáciu pacientov s demenciou a organizuje aj výcvikové kurzy
pre rodinných asistentov o medicínskych, psychologických a behaviorálnych aspektoch súvisiacich s progresiou tohto ochorenia.
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Dobrá prax 11
Podporné centrá dlhodobej starostlivosti (Nemecko) (3.2.2)
Zákonodarné orgány v Nemecku prisudzujú veľký význam rozvoju
tvorivej spolupráce medzi neformálnymi opatrovateľmi a službami
domácej starostlivosti s cieľom poskytnúť starším ľuďom optimálnu
starostlivosť. Ich koordinovanú prácu by mali uviesť do pohybu najmä sociálne služby v nemocniciach a rehabilitačné zariadenia, ako
aj podporné centrá dlhodobej starostlivosti s poradenskými službami manažmentu prípadov, ktoré sa momentálne budujú. Aj keď
ešte nie je oficiálne zhodnotený prínos týchto inštitucionálnych sociálnych služieb a podporných centier v posilnení spolupráce medzi neformálnymi opatrovateľmi a službami domácej starostlivosti,
zaznamenali sa nasledovné pozitívne výsledky: “V poskytovaní
domácej starostlivosti sa neobjavujú žiadne nedostatky, a ak áno,
môžu sa úspešne napraviť, keď sa kombinuje čo najlepšia možná
dostupná podpora zo strany rodiny, susedov a priateľov s rôznymi
profesionálnymi a poloprofesionálnymi možnosťami v okolí”. (WP5
Národná správa z Nemecka, 2009: 11).
Dobrá prax 12
Rozvoj komunity, práca, rehabilitácia a komunitné centrá (Slovenská republika) (6.4.6)
Podľa novej sociálnej legislatívy v Slovenskej republike je snaha
zaviesť mechanizmy komunitnej spolupráce medzi rodinami s členom, ktorý potrebuje starostlivosť, samosprávou, poskytovateľmi
sociálnych služieb, vzdelávacími inštitúciami, poskytovateľmi služieb zamestnanosti a poskytovateľmi zdravotníckych služieb. Cieľom je podpora schopností a zručností starších ľudí, podpora ich
sociálnej inklúzie a zavedenie filozofie komunitnej rehabilitácie cez
odporúčané komunitné centrá.
Dobrá prax 13
Opatrovateľská dovolenka pre neformálnych opatrovateľov
(Nemecko) (6.4.1)
Podľa Zákona o opatrovateľskej dovolenke (FMJ 2008) zamest174
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nanci si môžu nárokovať zo zákona (neplatenú) dovolenku alebo
čiastočnú dovolenku z práce na určitý čas, aby sa mohli starať o
blízkeho príbuzného, bez toho, aby museli dať výpoveď alebo bez
strachu z výpovede, a proti čomu ich chráni tento zákon. Cieľom
je posilniť kompatibilitu medzi zamestnaním a starostlivosťou, poskytnutím možnosti buď si zobrať krátkodobé voľno (maximálne
do desať dní) alebo na dlhšie obdobie opatrovania jeden až šesť
mesiacov (v spoločnostiach s viac ako 16 zamestnancami).
Dobrá prax 14
Manažment prepúšťania z nemocnice (väčšina krajín)
Kľúčovým bodom v procese dlhodobej starostlivosti je prechod z
akútnej nemocničnej starostlivosti do domácej starostlivosti. Vo väčšine krajín zúčastnených v projekte INTERLINKS (napr. Rakúsko,
Slovenská republika, Grécko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko) dostanú neformálni opatrovatelia pri prepustení osoby, ktorá
potrebuje dlhodobú starostlivosť z nemocnice, informáciu väčšinou
od lekára v nemocnici, zdravotnej sestry alebo zo sociálneho oddelenia. Nemocnice obyčajne kontaktujú rodiny niekoľko dní pred
prepustením pacienta z nemocnice a poskytnú im informácie o
jeho stave (napr. v Slovenskej republike), a v niektorých krajinách
informujú rodinných príslušníkov o právach a postupoch týkajúcich
sa dostupných služieb alebo im poskytnú odporúčania o opatrovateľských službách (napr. v Španielsku, Taliansku, Francúzsku,
Rakúsku). Vo Veľkej Británii alebo v Dánsku je posudzovanie potrieb starších ľudí súčasťou pobytu v nemocnici, pričom v plánovaní
usporiadania budúcej starostlivosti je dôležitá účasť neformálnych/
rodinných opatrovateľov. Názory neformálnych opatrovateľov sa
však nie vždy považujú za hlavnú zložku budúcej starostlivosti. V
Nemecku má koordinujúcu úlohu v plánovaní a príprave ďalších
krokov sociálna služba v nemocnici spolu s dotyčnou osobou a jej
príbuznými – čo sú často následní neformálni opatrovatelia. Proces prepúšťania z nemocnice je regulovaný špecifickými “odbornými štandardami”, ktoré definujú, ako má fungovať kvalita v praxi,
vrátane poradenských a podporných štruktúr pre príbuzných.
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Zodpovednosť za riadenie prechodu starostlivosti je rôzna: v niektorých krajinách je nemocničný personal (lekár, sestra alebo sociálny
pracovník) povinný kontaktovať všeobecného lekára a neformálnych opatrovateľov (Slovinsko, Švajčiarsko), zatiaľ čo v iných krajinách zodpovednosť leží na pleciach neformálnych opatrovateľov
(Slovenská republika).
Dobrá prax 15
Úloha všeobecných lekárov
V Taliansku a v Nemecku sa všeobecní lekári považujú za manažérov prípadov alebo konzultantov s povinnosťou informovať
a poučovať starších ľudí a ich rodiny o vhodných sociálnych a iných
službách. Niektoré krajiny poukazujú na to, že nemocniční lekári
nemôžu svoju úlohu plniť efektívne pre nedostatok času a veľké
množstvo pacientov. V Španielsku a v Slovenskej republike majú
všeobecní lekári inú úlohu: povinnosťou všeobecného lekára je pripraviť základný program na základe zdravotného stavu pacienta
a spolupracovať s ostatnými odborníkmi (neurológom, gerontológom, psychiatrom) na jeho implementácii.
Dobrá prax 16
Úloha migrujúcich opatrovateľov
Témou talianskej prípadovej štúdie je kľúčová úloha, ktorú môžu
zohrávať migrujúci opatrovatelia v koordinovaní domácich opatrovateľských činností a úlohy ďalších profesionálov, ktorí sa starajú o
staršiu osobu. Migrujúci opatrovatelia starších osôb často predstavujú zásadný spojovací článok medzi neformálnym a formálnym
sektorom (Di Santo/Ceruzzi, 2010).
Dobrá prax 17
Plánovanie starostlivosti a manažment prípadu (ES) (6.4.3)
Zákon o odkázanosti v Španielsku ustanovuje osobný intervenčný
plán. To znamená, že poskytovanie služieb a ich financovanie sa
prejednáva medzi rodinou a sociálnym pracovníkom. Počas tohto procesu sa posudzujú potreby individuálnej starostlivosti a určí
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sa plán ich plnenia. V niektorých regiónoch Španielska sa zavádza systém manažmentu prípadov. Manažment prípadov sa ukázal ako efektívna stratégia integrácie starostlivosti a služieb, ale
aj vhodná koordinačná metóda pre odborníkov a poskytovateľov
dlhodobej starostlivosti o starších občanov (Rodenas a kol., 2008):
-

-

Regionálna vláda v Andalúzii zaviedla program manažmentu
prípadov v roku 2002. Jeho úlohou je zlepšiť starostlivosť o ľudí
s chronickými ochoreniami, ľudí so zdravotným postihnutím
a starších ľudí. Zákony na regionálnej úrovni regulujú podmienky a odmeňovanie za manažment prípadu pacienta.
V autonómnom regióne Valencia vláda použila metódu manažmentu prípadov na dosiahnutie kontinua zdravotných a sociálnych služieb pre starších občanov so zdravotnými a sociálnymi problémami a v primárnej zdravotnej starostlivosti vytvorila
tímy, ktoré slúžia ako brána do systémov zdravotnej a sociálnej
starostlivosti.

Dobrá prax 18
Manažment starostlivosti a prípadu (Slovinsko)
Manažment starostlivosti a prípadu v dlhodobej starostlivosti predstavuje kľúčovú úlohu, ktorú môžu vykonávať zdravotné sestry
(najlepšie špecializované v geriatrii). V Slovinsku domácu starostlivosť zabezpečujú komunitné sestry, ktoré aj koordinujú kontakty
medzi jednotlivými odborníkmi v zdravotníckom a sociálnom sektore pre poistených ľudí v danom regióne (MLFSA Slovenia, 2007:
17). Preto je vhodné, aby si sestry posilňovali psychosociálne zručnosti alebo úzko spolupracovali so sociálnymi pracovníkmi (Hallberg/Kristensson, 2004).
Dobrá prax 19
Samostatné miesto vstupu do multisektorových služieb v samospráve TioHundra (Švédsko) (6.4.7)
Vo Švédsku vznikla po prípravných rozhovoroch s obyvateľmi Norrtälje spoločná organizácia zdravotných, medicínskych a opatro177
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vateľských služieb v TioHundra (Ten Hundred) – názov, ktorý je
aj telefónnym číslom pre všetky medicínske služby v samospráve Norrtälje. Krátkodobým cieľom pre obyvateľov bolo poskytnúť
samostatné vstupné miesta do zdravotného a sociálneho sektora,
zatiaľ čo dlhodobým cieľom bolo vytvoriť udržateľnú a bezpečnú
štruktúru pre zdravotné, medicínske a opatrovateľské služby v samospráve Norrtälje. Nová organizácia sa zameriava na nasledovné otázky:
-

-

lepšie možnosti orientácie v opatrovateľskom sektore a využívanie asistencie;
kompletné plánovanie zdravotnej starostlivosti s pacientom
pred prepustením z nemocnice;
spoločná zdravotná a medicínska dokumentácia pre nemocnicu, medicínske služby a starostlivosť;
zdravotná a opatrovateľská starostlivosť v domácnosti a vytvorenie kontinuity and bezpečnosti;
všetky kontakty prebiehajú v príjemnej atmosfére a uľahčujú
postupy klienta v reťazi zdravotníckeho a sociálneho sektora;
lepšie medicínske služby a starostlivosť o staršiu populáciu so
závažnými ochoreniami pomocou spresnenej dokumentácie a
komunikácie medzi opatrovateľmi;
rozvojový program manažmentu.
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radenstvo, odľahčovacie služby, rezidenčnú starostlivosť, ako aj
školenia opatrovateľov. Organizujú a riadia kampane za šírenie
informácií o tejto chorobe pre verejnosť a priznanie jej dopadu na
opatrovateľov a bojujú za práva pacientov s Alzheimerovou chorobou na bezplatnú liečbu, ktorá môže zlepšiť celkovú aj finančnú
situáciu opatrovateľov. Zúčastňujú sa aj na aktivitách organizovaných EÚ a na výskumných projektoch na podporu rodinných opatrovateľov.
Zhrnutie
Tieto príklady poukazujú na to, že vo všetkých krajinách sa objavujú aspoň nejaké pokusy na prepojenie neformálnej a formálnej
starostlivosti na rôznych úrovniach systému dlhodobej starostlivosti, aj keď chýba komplexná politika dlhodobej starostlivosti,
ktorá by sa venovala špecifickým potrebám užívateľov, neformálnych opatrovateľov i poskytovateľov služieb.

Výsledky: Pre samosprávu bol tento projekt politicky zaujímavý a
rôzne strany sa dohodli na súhlase a politickej spolupráci prostredníctvom spoločnej komisie a korporácie, ktorú zastrešuje Asociácia
obecných úradov a regiónov.
Dobrá prax 20
Podpora neformálnych opatrovateľov mimovládnou organizáciou pre pacientov s Alzheimerovou chorobou (Grécko) (6.4.2)
Jediné služby v Grécku na podporu neformálnych opatrovateľov
sú tie, ktoré riadia organizácie pre pacientov s Alzheimerovou chorobou a ktoré poskytujú rozsiahle informačné programy, rady, po178
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8 Hlavné poznatky, závery a odporúčania
V záverečnej časti a na základe existujúcich dôkazov, o ktorých
sme hovorili v Častiach 1 – 7 tejto správy, sumarizujeme hlavné
otázky súčasného vývoja politík neformálnej starostlivosti, s nimi
súvisiace podporné opatrenia a ich prepojenia so systémami zdravotnej a dlhodobej starostlivosti.
Najskôr popisujeme hlavné otázky a faktory, týkajúce sa politiky
neformálnych opatrovateľov a jej súvislostí v rámci dlhodobej starostlivosti. (Časť 1). Pomocou klasifikácie podporných opatrení
pre neformálnych opatrovateľov (Časti 2, 3 a 4) sme zhrnuli vplyv
týchto faktorov v praxi na implementáciu politiky neformálnej starostlivosti a politiky dlhodobej starostlivosti, a z toho vyplývajúce
veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami (Časti 5 a 6). Pomocou príkladov dobrej praxe (Časť 7) pomenovávame hlavné otázky v prepojení formálneho a neformálneho sektora a navrujeme
niektoré témy pre ďalší výskum, ktoré by mohli priniesť riešenie
pomenovaných problémov. Nakoniec ponúkame odporúčania,
ktoré by mohli zlepšiť prepojenia medzi formálnym a neformálnym sektorom starostlivosti, vrátane podpory neformálnych opatrovateľov a vyrovnania ich postavenia v politike dlhodobej starostlivosti o starších ľudí.

8.1 Hlavné poznatky a výstupy
1. Je známe, že vo väčšine európskych krajín (s výnimkou škandinávskych krajín) neformálni opatrovatelia stále poskytujú väčšiu časť starostlivosti starším ľuďom, ktorí si vyžadujú dlhodobú starostlivosť, vrátane praktickej starostlivosti (Časť 3). Ich
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finančný príspevok sa odhaduje v rozsahu 50 - 90 % celkových
nákladov dlhodobej starostlivosti, čo prevyšuje príspevok systému formálnej starostlivosti. Neformálni opatrovatelia sa tak
považujú za spoluposkytovateľov starostlivosti.
2. Dĺžka poskytovania neformálnej starostlivosti a vysoké riziká
pre zdravotný stav a sociálne postavenie, ako aj starnutie neformálnych opatrovateľov znamená, že by sa mali tiež považovať
za užívateľov služieb so svojimi vlastnými potrebami podpory,
rovnako ako klienti formálnych poskytovateľov starostlivosti. Na
uvedenú potrebu reflektujú povinnosti o poskytovaní podporných opatrení neformálnym opatrovateľom vo švédskej samosprávnej politike. (7.2; Dobrá prax 4).
3. Je isté, že v blízkej budúcnosti (Časť 4) neformálni opatrovatelia nebudú tak k dispozícii ako sú dnes. Táto predpoveď, spolu
so skutočnosťou, že finančná udržateľnosť dlhodobej starostlivosti je ohrozená rastúcimi potrebami starnúcej populácie,
viedla k zavedeniu priamych a nepriamych peňažných dávok
ako dôležitého nástroja politiky dlhodobej starostlivosti s týmito
odôvodneniami:
-

-

príspevky za starostlivosť, t.j. finančné dávky platené priamo neformálnemu opatrovateľovi, sú prejavom uznania ich
prínosu do starostlivosti, a na zabezpečenie ich dostupnosti ako poskytovateľov starostlivosti,
snaha redukovať vyššie náklady na formálne služby, ktoré
sú dotované verejnými orgánmi,
príspevky na asistenciu, t.j. finančné dávky, platené priamo osobe, ktorá potrebuje starostlivosť, aby jej umožnili
väčšie možnosti voľby a autonómie pri hľadaní flexibilných možností starostlivosti; v niektorých krajinách sú tieto zdroje využívané na platenie osobných asistentov – aj
na šedom alebo čiernom trhu – väčšinou sú to “migrujúci
opatrovatelia”.
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4. Stúpajúcim trendom využívania peňažných dávok a migrujúcich opatrovateľov sa vytvorila zmiešaná pracovná sila opatrovateľov (neformálni rodinní opatrovatelia, migrujúci opatrovatelia, osobní asistenti, formálny opatrovateľský personál),
ktorej účasť v plánovaní, organizácii a poskytovaní dlhodobej
starostlivosti je rôzna. Hranice medzi neformálnou a formálnou
starostlivosťou sú tak ešte menej zreteľné (3.1).
5. Nízke postavenie a slabé profesionálne uznanie opatrovateľov
v dlhodobej starostlivosti, aj keď sa to zriedkavo verejne prizná,
súvisí s nízkym uznaním neformálnych opatrovateľov ako nového typou pracovníkov. To naopak silne ovplyvňuje spôsob,
akým vlády garantujú kvalifikovanú pracovnú silu, pretože nielen spoluúčasť neformálnych opatrovateľov v starostlivosti sa v
budúcnosti pravdepodobne zníži, ale hľadanie a udržanie formálnej pracovnej sily je už dnes problematické a perspektíva
do budúcnosti je neutešená.
6. Medzi profesionálmi a neformálnymi opatrovateľmi sú aj rozdiely v spolupráci a v delení zodpovedností za kontrolu a implementáciu opatrovateľského procesu, z čoho môžu vznikať medzi nimi konflikty (6.5.5). Dynamika “trojuholníka starostlivosti”,
ktorý tvorí formálny opatrovateľ, neformálny opatrovateľ a staršia osoba, ktorá potrebuje starostlivosť, tvorí ústrednú jednotku
analýzy na (mikro) úrovni poskytovania služieb (3.2), čo vedie
k potrebe, aby profesionálni poskytovatelia starostlivosti porozumeli a prevzali zodpovednosť za riadenie opatrovateľského
procesu.
7. Na (mikro) úrovni poskytovania starostlivosti je tiež jasné, že
môžu vznikať konflikty medzi potrebami a očakávaniami starších ľudí a potrebami a očakávaniami neformálnych opatrovateľov (2.3), t.j. voľby starších ľudí sa môžu rozchádzať s potrebami a očakávaniami neformálnych opatrovateľov (6.3). Tu
vzniká otázka, na čie potreby sa berie ohľad pri tvorbe politiky
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neformálnej starostlivosti a ako sa dajú optimálne zladiť opatrenia, zamerané na neformálnych opatrovateľov, s celkovou politikou dlhodobej starostlivosti.
8. Výcvik neformálnych a formálnych poskytovateľov je kľúčovou otázkou v zlepšovaní postavenia opatrovateľskej práce
a jej uznania pomocou lepších finančných a pracovných podmienok (Časť 7.3, Dobrá prax 6 a 7). Okrem profesionálneho
výcviku sa personál vykonávajúci formálnu starostlivosť potrebuje vyškoliť aj v tom, ako posudzovať potreby neformálnych
opatrovateľov a ako im poskytovať podporu. Zároveň aj neformálni opatrovatelia potrebujú školenie v opatrovateľských
technikách a v tom, ako sa majú starať o vlastné telesné a
duševné zdravie.
9. Je jasné, že intenzívna opatrovateľská starostlivosť negatívne koreluje s aktívnou účasťou na pracovnom trhu (Časť
3.2.2), pričom vzniká dilema, ako nájsť primeranú rovnováhu medzi poskytovaním starostlivosti a prácou, a brať
pritom ohľad na potreby a možnosti voľby jednak neformálnych opatrovateľov, jednak starších ľudí. Prieskum SHARE ukázal zásadné indikácie, že poskytovanie primeranej
úrovne formálnych služieb môže zlepšiť opatrovateľský aj
pracovný proces.
10. A napokon, je dokázané (Časť 5), že rozdelenie zodpovedností
za starostlivosť o starších ľudí medzi rodinou a štátom je zásadným prvkom tvorby všeobecnej politiky dlhodobej starostlivosti
a špecifickej politiky pre neformálnych opatrovateľov. Rozsah
zdieľania zodpovedností a ich uplatnenie v praxi, rôzne kombinácie typov poskytovania služieb (peňažných aj vecných),
zmes špecifických a nešpecifických opatrení, ako aj kritické
otázky podmienok prístupu ku všetkým opatreniam a službám
predstavujú základné prvky v posudzovaní politík neformálnej
starostlivosti (6.2).
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8.2 Klasifikácia politík a opatrení dlhodobej starostlivosti
Nasledujúca globálna syntéza politík krajín projektu INTERLINKS
je založená na štruktúre hodnotenia podporných opatrení a politík
pre neformálnych opatrovateľov (2.4) a na ich opise (5.4).

8.2.1 Služby pre starších ľudí (nešpecifické a nepriame
opatrenia pre neformálnych opatrovateľov)
Krajiny, v ktorých sú služby pre starších ľudí viac rozvinuté, sa dajú
rozdeliť na škandinávske a stredoeurópske skupiny. Oba typy krajín sa dajú charakterizovať silnými politickými záväzkami, ktoré ich
nútia poskytovať relatívne vysokú úroveň služieb dlhodobej starostlivosti, a to na celoštátnej aj lokálnej úrovni. Rozdiely medzi
týmito dvoma skupinami určuje stupeň, do akého sa tento záväzok
spája s dôslednou politikou pre neformálnych opatrovateľov.
V škandinávskych krajinách má každý občan bez ohľadu na vek
a zdravotný stav právo na základe svojho občianstva na prístup k
službám a za poskytovanie týchto služieb je zodpovedný štát. Na
rozdiel od toho v štátoch Strednej Európy (Nemecko, Francúzsko,
Holandsko, Veľká Británia) sú práva prístupu starších osôb k službám viazané na zamestnanie a na potreby s rôznou reguláciou. V
modeli univerzálneho oprávnenia sú služby pre starších ľudí ľahko dostupné a svojím obsahom sú rôznorodé, napriek nedávnym
problémom vo financovaní (Švédsko, Fínsko). Hlavným bodom v
politike neformálnej starostlivosti je, že vysoká dostupnosť služieb
dlhodobej starostlivosti obmedzila potrebu špecifických opatrení
pre neformálnych opatrovateľov, pretože rodinní opatrovatelia vykonávajú menej bežnej starostlivosti (Časť 4). Ako sme už spomínali (Časti 3 a 6), ukázalo sa, že frekvencia návštev neformálnych
opatrovateľov je vyššia, ale typ a intenzita poskytovanej starostlivosti sa líši, s nižším rozsahom osobnej starostlivosti. A ak rodinní
príslušníci, či už dobrovoľne alebo prinútení okolnosťami, začnú
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vykonávať opatrovateľskú činnosť, obyčajne ich zamestná verejná
agentúra (Švédsko, Fínsko), vrátane štedrého balíka podporných
opatrení a rovnakými sociálnymi právami ako majú formálni opatrovatelia. Treba podotknúť, že tieto krajiny podľa dvojitého modelu
živiteľa rodiny sú medzi tými, ktoré dosiahli najvyššiu úroveň účasti
žien a starších ľudí na pracovnom trhu (Časť 4). Aj keď veľký podiel žien pracuje na čiastočný úväzok vo verejnom alebo neziskovom sektore, ktoré organizujú sociálnu podporu pre deti, ľudí so
zdravotným postihnutím a starších ľudí, tieto krajiny poskytujú viac
rovnakých príležitostí a vykazujú menej socioekonomických nerovností v dostupnosti služieb. Tieto pozitívne výsledky sú výsledkom
intenzívnej verejnej diskusie a prinášajú so sebou vysoké zdaňovanie a relatívne vysoké verejné výdavky v dlhodobej starostlivosti.
Preto škandinávsky model nemusí byť tak príťažlivý pre iné krajiny
s rozdielnou fiškálnou politikou, preferenciami viac súkromného
financovania dlhodobej starostlivosti a trhovejšie orientovaných
riešení. V súčasnosti významné rozpočtové deficity spolu s úzkymi hranicami pre finančné manévre môžu prekážať vládam, aby
nasledovali tento model, zatiaľ čo možná návratnosť investícií (ako
sa ukázalo v Grécku a Španielsku) pomocou silnejšej ekonomiky s
vyššou úrovňou zamestnanosti zaostáva (Časť 3).

8.2.2 Peňažné dávky (špecifické alebo nešpecifické nepriame
opatrenia pre neformálnych opatrovateľov)
Zavedenie dávok na nepriamu kompenzáciu (príspevok na asistenciu) alebo priamu kompenzáciu (príspevok za starostlivosť)
neformálnych opatrovateľov za úlohy, ktoré vykonávajú, existuje
vo všetkých európskych krajinách nezávisle od úrovne ich formálnych služieb. Väčšina týchto finančných opatrení sa zaviedla dvojitými a protikladnými úvahami: Ako prvý nástroj sa využíva tzv.
“charitatívny” prístup, založený na morálnom cítení, že bremeno
opatrovateľov by malo byť aspoň čiastočne kompenzované, aby
sa udržal ich význam ako poskytovateľov starostlivosti. Po druhé,
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trhový prístup, ktorý predpokladá, že ak dostanú užívatelia viac
možností výberu a príležitostí, bude to mať automaticky pozitívny
dopad na ich opatrovateľov, tento názor sa však ťažko dokazuje (viď Nies a kol., 2010). Naša analýza neustále ukazuje, že vo
väčšine prípadov dostupnosť a finančná hodnota všetkých typov
dávok boli stanovené na úroveň, ktorá je príliš nízka na to, aby
zaručovala neformálnym opatrovateľom slušnú životnú úroveň,
či už sú zapojení do pracovného procesu alebo nie (aj ako dôchodcovia). Aj prínos príspevkov za starostlivosť, ktoré mali ako
jeden z cieľov Lisabonskej agendy zvýšiť účasť žien a starších ľudí
na pracovnom trhu, je minimálny. Len v Holandsku, kde väčšina
žien pracuje na čiastočný úväzok, dávky za starostlivosť spolu s
ostatnými opatreniami úspešne prispeli k tomu, že opatrovatelia
zostávajú pracovať na čiastočný úväzok alebo prijímajú čiastočný
úväzok namiesto práce na plný úväzok. Vo všeobecnosti, nízke
dávky korelujú s obmedzenými možnosťami opatrovateľskej dovolenky. Namiesto poskytnutia slušnej príležitosti aspoň k udržaniu
zamestnania je prístup k opatrovateľskej dovolenke znemožnený
zníženými sociálnymi právami a veľmi obmedzenými časovými zárukami. Ako sme už spomínali, dávky za starostlivosť môžu byť
len v zriedkavých prípadoch (ako napríklad u osôb, pracujúcich v
neistých pracovných podmienkach) kompenzáciou za stratu príjmu na pracovnom trhu. Dôsledkom toho môže poskytovanie dávok
opatrovateľom predstavovať len časť riešenia integrovanej politiky
pre neformálnych opatrovateľov.

8.2.3 Služby na podporu neformálnych opatrovateľov
(špecifické a nešpecifické, priame a nepriame)
Čo sa týka špecifických a priamych opatrení, ako je podpora zdravia a ochranné programy, informovanosť, poradenstvo, výcvik,
psychologická a rovesnícka podpora (2.4), aj v tých najbohatších
krajinách, kde sú služby obyčajne najviac vyvinuté, ponuky relevantných služieb, ktoré by mali posilniť právomoci opatrovateľov
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posilnením ich opatrovateľských zručností a vedomostí, nie sú
veľmi rozvinuté, aj keď sú početnejšie a dostupnejšie ako v iných
krajinách, kde je celkové poskytovanie služieb slabé.
Tento všeobecný nedostatok služieb na podporu opatrovateľov tiež
platí pre nešpecifické priame služby (napr. odľahčovacie služby) a nepriame služby (napr. úprava domáceho prostredia). Takéto podporné
mechanizmy nie sú poháňané len ponukou. Často je to nedostatok informácií, vnímanie dôvery a/alebo kvality, ktoré bránia opatrovateľom
a/alebo ich rodinným príslušníkom, ktorí potrebujú starostlivosť, aby
využili špecifické služby, napr. odľahčovacie služby.
Na mikro úrovni poskytovania starostlivosti je profesionálne riadená podpora (špecifická, nepriama) neformálnych opatrovateľov
ohrozená. Podpora neformálnych opatrovateľov profesionálmi nie
je stále dostatočne vyvinutá, nakoľko tí nie sú školení v tom, ako
zlepšiť výkony opatrovateľov a ako s nimi spolupracovať, prípadne reagovať na ich individuálne potreby. Snahy aktívne rozpoznať
prínos neformálnych opatrovateľov v opatrovateľskom procese sú
stále výnimkou, a nie rutinnou súčasťou tímových prístupov k domácej starostlivosti. Takýto prístup by obsahoval explicitnú zmluvnú dohodu, v ktorej by bola podpora neformálnych opatrovateľov
definovaná ako špecifická zodpovednosť profesionálov. Táto podpora by obsahovala rozvoj nových výcvikových a edukačných metód v opatrovateľských povolaniach, zameraných na to, kedy a ako
identifikovať a reagovať na potreby opatrovateľov (viď Kümpers a
kol., 2010).
Záverom môžeme povedať, že vo väčšine krajín neformálni opatrovatelia budú aj naďalej hrať dôležitú úlohu v poskytovaní praktickej starostlivosti; avšak ak vezmeme do úvahy početné nedostatky, ktoré nájdeme vo väčšine skúmaných krajín, zmes podporných
opatrení na splnenie základných potrieb starších ľudí a neformálnych opatrovateľov a na umožnenie reálnej voľby o tom, ako sa má
starostlivosť poskytovať, je stále nedostačujúca.
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8.3 Relevantné otázky výskumu a existujúce nedostatky
v praxi
Pretože neformálni opatrovatelia budú aj naďalej najviac prispievať
do poskytovania opatrovateľskej starostlivosti, treba sa venovať
otázkam opatrovania a práce, úlohe rodiny a dopadu spoločenského prostredia na vzťahy v opatrovateľskom procese, aby sme
vytvorili a zaviedli realistickú a cielenú politiku neformálnej starostlivosti, v ktorej by si opatrované osoby aj neformálni opatrovatelia
zachovali reálne možnosti voľby.
-

-

Po prvé, čo sa týka otázky práce a opatrovania (Časť 3), prierezové prieskumy stále ukazujú, že vo všetkých skúmaných
krajinách, bez ohľadu na národné rozdiely a rozdiely v pohlaviach, medzi úrovňou zamestnania a intenzity starostlivosti,
poskytovanej neformálnymi opatrovateľmi, existuje negatívna
korelácia: tí, čo pomáhajú menej intenzívne (poskytujú opatrovateľskú starostlivosť menej ako 1 hodinu denne) sa lepšie
uplatnia na pracovnom trhu ako tí, ktorí pomáhajú viac intenzívne (viac ako 1 hodinu denne), a tento rozdiel je výraznejší
u žien v Južnej Európe. Z krajín, v ktorých sa poskytuje viac
služieb, máme predbežné dôkazy o tom, že kauzálny negatívny účinok opatrovania na zamestnanie v krajinách s nízkou úrovňou starostlivosti môže byť vyvážený. Aj keď sa ešte
nedá prijať všeobecný záver o úprave pracovného postavenia
voči počtu hodín, strávených opatrovaním, alebo o možnom
vplyve pohlavia, prípadne o rozdieloch medzi týmito skupinami (vysoká úroveň/nízka úroveň služieb), začíname zisťovať,
že poskytovanie určitej úrovne služieb má pozitívny účinok na
pracovné postavenie aj zdravotný stav neformálnych opatrovateľov. Na to, aby sme urobili presnejšie závery, potrebujeme
viac výskumov a longitudinálne prieskumy s posilneným objemom údajov a kvality.
Po druhé, čo sa týka úlohy rodiny v neformálnej starostlivosti,
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dnes je už jasné, že sa vytráca tradičný koncept nukleárnej –
primárnej rodiny, a rodina sa už nemôže považovať za jedinú
jednotku analýzy (Časť 4). Namiesto toho vzniká nový koncept
jadra fungovania rodiny, na základe predominantných úloh
a interakcií medzi jej členmi, kde každý funguje ako jednotlivec
so svojou vlastnou identitou a svojimi vlastnými preferenciami
na sebaurčenie. V komparatívnych výskumoch by sa malo lepšie porozumieť tomu, ako sa v rodine tvoria rozhodnutia, týkajúce sa starostlivosti, ako aj dôvody, ktoré k nim viedli. Tento výskum by mal pomôcť nielen v zostavovaní podporných balíkov,
ktoré budú lepšie šité na mieru rôznym potrebám neformálnych
opatrovateľov, ale pomôže profesionálom preniknúť do ich práce a zlepšiť jej koordináciu.
Po tretie, veľký význam má spoločenské prostredie rodinných
opatrovateľov, ktoré ovplyvňuje kvalitu života jednotlivých opatrovateľov a uspokojenie, ktoré môžu získať pri opatrovaní. Tu
môže zohrávať významnú úlohu občianska spoločnosť, ktorá
vytvára lepšie štrukturálne podmienky pre opatrovateľov. Existujú pokusy formulovať úlohy dobrovoľníkov, či už jednotlivo
alebo prostredníctvom záujmových skupín, nielen kvôli priamym a praktickým opatreniam na podporu opatrovania, ale aj
kvôli zabezpečeniu spoločenskej integrácie opatrovateľov v komunite. (7.4, Dobrá prax 21). Tak popri zdravotným a finančným
aspektom hrá sociálna kohézia dôležitú úlohu pre budúce politiky, zamerané na opatrovateľov.

8.4 Odporúčania pre tvorbu spoľahlivej politiky
neformálnej starostlivosti
Politika by sa mala namiesto doplnkového financovania zamerať na nasledovné tri otázky, a to inováciu v riadení, organizáciu
a praktický manažment.
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Po prvé, na kolektívnej úrovni by sa mali tvorcovia rozhodnutí pokúsiť posilniť verejnú diskusiu o politíkách dlhodobej
starostlivosti tým, že umožnia neformálnym opatrovateľom
vyjadriť svoj názor (6.5.4).
Účasť záujmových skupín ako základných účastníkov v rozhodovacom procese je zárukou toho, že ich očakávania ako zainteresovaných subjektov budú vypočuté a bude sa im venovať pozornosť, ako
tomu bolo v severských krajinách a do istej miery aj v Holandsku,
Veľkej Británii, Francúzsku a Nemecku. To znamená, že treba neformálnym opatrovateľom umožniť, aby vyjadrili svoj politický názor
a aby sa aktívne podieľali na budovaní politiky dlhodobej starostlivosti uznaním a inštitucionalizáciou záujmových skupín a Združení
opatrovateľov za použitia dostupných a validných metód ako je Otvorená metóda koordinácie13, aby mohla vzniknúť reálna diskusia
medzi všetkými zainteresovanými subjektmi. Takto môžu vznikať
informované rozhodnutia nielen na úrovni financovania dlhodobej
starostlivosti a formálnych služieb, zameraných na staršiu populáciu
s krehkým zdravím, ale aj rozhodnutia o relatívnom význame opatrení, zameraných špecificky na neformálnych opatrovateľov.
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treby sa hodnotia spolu s potrebami starších ľudí. Tieto hodnotiace
nástroje šité na mieru za použitia multidisciplinárneho prístupu by
sa mali stať spoločným cieľom pre všetky krajiny.

Po druhé, na úrovni jednotlivca v praxi treba podporovať nástroje na posudzovanie potrieb a možnosti voľby starších občanov a ich neformálnych opatrovateľov.
Súčasné hodnotiace nástroje nemajú zložku, ktorá by sa zameriavala špecificky na neformálnych opatrovateľov, pretože manažéri
sú ešte stále veľmi náchylní nazerať na neformálnych opatrovateľov ako na užitočných prispievateľov do opatrovateľského procesu,
aby sa znížil objem a obsah formálnych služieb, namiesto toho,
aby stanovili optimálny plán starostlivosti pre užívateľov aj opatrovateľov. Len výnimočne (Časť 7) sa berú do úvahy názory neformálnych opatrovateľov na to, ako by mala vyzerať organizácia
starostlivosti v opatrovateľskom pláne, zatiaľ čo ich špecifické po-

Po tretie, budúcnosť opatrení pre neformálnych aj formálnych
opatrovateľov je ohrozená.
V budúcnosti budú pravdepodobne neformálni opatrovatelia menej
prispievať do opatrovateľského procesu, pretože nábor formálnej
pracovnej sily je v súčasnosti problematický a predpovede do budúcnosti nie sú optimistické, pokiaľ sa nezavedú zmeny na odbornej
úrovni. Severské krajiny sú jediné, ktoré zaviedli primeranú úroveň
profesionálnych podmienok a štandardov pre formálnych opatrovateľov, najmä čo sa týka postavenia profesionála a jeho pracovných
podmienok; zároveň majú neformálni opatrovatelia, ktorí poskytujú
praktickú starostlivosť, ako aj špecifické podporné služby, zaručenú “rovnakú výšku” platov a sociálnych práv. Naopak, vo všetkých
ostatných krajinách nie je neformálna starostlivosť uznávaná a považovaná za normálnu prácu, pretože sa vykonáva v súkromnej
sfére. Pretože práca, ktorú vykonávajú formálni opatrovatelia, je
z veľkej miery podobná práci neformálnych opatrovateľov (3.2),
viedlo to k nižšiemu stupňu uznania opatrovateľského povolania.
Aj v bohatších krajinách sú právne postavenie a rozsah sociálnej
ochrany profesionálov nielenže stanovené nižšie ako postavenie
priemerného pracovníka na pracovnom trhu, ale ich stav a platy sú
dokonca nižšie ako postavenie a platy profesionálov, ktorí sa starajú o deti.14 Udržiavanie nízkeho pracovného postavenia formálnych
opatrovateľov povedie k ešte väčším problémom v budúcnosti pri
zabezpečovaní budúcej profesionálnej pracovnej sily v sektore dlhodobej starostlivosti. Podľa dôkazov vidíme, že posilnenie postavenia
neformálnych opatrovateľov nemôže byť úspešné bez posilnenia
postavenia formálnych opatrovateľov, zlepšením ich profesionálneho postavenia a spoločenského a finančného uznania.

13	�������������������������������������������������������������������������������������
Napríklad pomocou spätnej väzby v častí o zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v Národných strategických správach o sociálnej inklúzii. http://www.age-platform.eu/images/
stories/EN/pdf_AGE_Assessment_of_the_2008_NSR_FINAL-2.pdf.

14 Článok 33 “Rodinný a pracovný život” Charty základných práv (2000) stanovuje záväzok
zosúladiť rodinný a pracovný život ľudí s dieťaťom, ale nie pre iných (starších) členov rodiny, ktorí potrebujú starostlivosť.
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8.5 Závery: Prepojenie sektorov neformálnej a formálnej
starostlivosti v integrovanom modeli dlhodobej
starostlivosti
Táto správa popisuje základné zložky politiky neformálnych opatrovateľov (6.1) v rámci politík dlhodobej starostlivosti, ako aj klasifikačný rámec rôznych podporných opatrení (2.4). Rámec popisuje
implementáciu rôznych podporných opatrení v zúčastnených krajinách (5.4) a znázorňuje, spolu s hlavnými prístupmi z hľadiska krajiny k politike neformálnych opatrovateľov (6.4) ,veľké nedostatky v
politikách neformálnej starostlivosti a s tým spojenými podpornými
opatreniami v praxi (6.5).
Mnohé súvislosti medzi sektorom neformálnej a formálnej starostlivosti, popísané v Časti 7, poskytujú dôkazy o pokusoch niektorých
krajín začleniť neformálnych opatrovateľov do vznikajúcich systémov dlhodobej starostlivosti. Chýba prepojenie vo forme komplexnej a preklenujúcej politiky dlhodobej starostlivosti, ktorá sa
špeciálne zaoberá otázkami podpory neformálnych opatrovateľov.
Počas fázy 2 projektu INTERLINKS tieto otázky ovplyvnia tvorbu
modelu popisu, analýzy a zlepšenia systémov dlhodobej starostlivosti, najmä popisom príkladov dobrej praxe ako dôležitých nástrojov na premostenie nedostatkov medzi formálnou a neformálnou
starostlivosťou.
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1 Úvod
1.1 Ciele
Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí v členských štátoch Európskej únie má pôvod v charitatívnej činnosti, dobrovoľníckych
organizáciách, sociálnych službách pre osoby so zdravotným
postihnutím, a v “slabej legislatíve”, t.j. v súvislosti s obecnou
a regionálnou legislatívou o sociálnej pomoci (Means/Smith, 1998;
Leichsenring, 2004; Kerschen a kol. 2005). V posledných desaťročiach sa dlhodobá starostlivosť postupne vyvinula do uznávanej
oblasti sociálneho zabezpečenia uprostred sociálnej a zdravotnej
starostlivosti – s rastúcimi rysmi riadnej politiky, pričom služby dlhodobej starostlivosti si rozvíjajú svoju vlastnú kvalitu: na riadenie
dostupnosti, kvality a rozsahu dávok a služieb dlhodobej starostlivosti vznikli špeciálne zamerané postupy, zvýšilo sa financovanie
dlhodobej starostlivosti, a v stále vyššom počte krajín sa dokonca
zavádzajú aj nové systémy prideľovania dávok. Zložitosť úrovne
riadenia, štruktúry poskytovateľov a rozdielov v právach, úrovni
financovania, ako aj kultúrne a politické dedičstvo v jednotlivých
krajinách prispeli k tomu, že dlhodobá starostlivosť o starších ľudí
sa diametrálne líši jednak v rámci týchto krajín, jednak medzi nimi
navzájom. Zatiaľ čo zdravotníctvo predstavuje dobre vybudovanú oblasť s vedúcou centralizovanou úlohou štátu, dlhodobá starostlivosť v zmysle sociálnej starostlivosti je väčšinou riadená na
regionálnej a miestnej úrovni (Kerschen a kol, 2005: 41ff.; Huber
a kol, 2008). Snahy o integráciu rôznych druhov zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre ľudí, vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť,
musia brať do úvahy nielen najrôznejšie skupiny odborníkov, ale
aj rôznych poskytovateľov, počnúc rodinou a neformálnou podporou, cez dobrovoľnícke organizácie a tretí sektor, až po verejné
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a súkromné ziskové organizácie (Evers, 1997; OECD, 2005; Huber a kol., 2009). Snahy o definíciu, mieru a hodnotenie kvality
v dlhodobej starostlivosti medzi jednotlivými poskytovateľmi,
druhmi a úrovňami poskytovania služieb je preto v záujme nielen
užívateľov, ústredných, regionálnych a miestnych orgánov, ale aj
v záujme Európskej únie a jej inštitúcií.
Aj keď Európska únia nie je priamo zodpovedná za sociálne a zdravotnícke služby, zapája sa do stanovenia princípov a podmienok jej
fungovania. S tým súvisí najmä diskusia o službách všeobecného
záujmu (Európska komisia, 2007; Huber a kol., 2008) a „Otvorená
metóda koordinácie“ (Open Method of Coordination - OMC). Cieľom
oboch týchto mechanizmov je zabezpečiť rovnocenný prístup, ako
aj kvalitu a udržateľnosť zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti. So
stratégiou podpory kvality sociálnych služieb v rámci EÚ bude Komisia podporovať najmä vývoj „dobrovoľného rámca kvality EÚ, ktorý
vytvorí metodologické smernice na stanovenie, kontrolu a hodnotenie noriem kvality“ (Európska komisia, 2007: 13). Projekty, týkajúce
sa tejto tematiky, sú podporované v rámci programu PROGRESS.1
Táto správa sa zaoberá mechanizmami, pomocou ktorých sa zainteresované subjekty zapájajú do riadenia a zabezpečovania kvality v dlhodobej starostlivosti v desiatich európskych krajinách. Nie je tomu
tak dávno, čo bola v Európe dlhodobá starostlivosť uznaná za verejnú
zodpovednosť, ale jednotlivé krajiny z hľadiska zabezpečenia a riadenia kvality sa vyznačujú pomerne nejednotnými modelmi (Huber
a kol., 2008; MISSOC, 2009). Okrem toho niekde systémy dlhodobej starostlivosti ešte len vznikajú alebo sú „v štádiu vývoja“’; inde sa
existujúce systémy reštrukturalizujú, aby dosiahli mechanizmy, ktoré
zabezpečia kvalitu, dostupnosť, ako aj finančnú udržateľnosť a udržateľnosť na trhu práce. V niektorých členských štátoch Európskej únie
sa systémy dlhodobej starostlivosti ešte len začali vyvíjať ako reakcia
na tlak demografických zmien a ekonomického vývoja.
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en.
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Táto správa vychádza z nadobudnutých poznatkov z národných
správ, ktoré vypracovalo desať národných tímov jednotlivých štátov,
ktoré sa zúčastnili na WP 4 projektu INTERLINKS. Ďalšie informácie
z iných krajín, ktoré sa zúčastnili na projekte INTERLINKS, napríklad z Nemecka, sa zapracovali pomocou spätnej väzby od partnerov
a členov Vypočúvacieho výboru. Správa má slúžiť ako vstup pre diskusie na národnej úrovni o tom, ako ďalej rozvíjať systém dlhodobej
starostlivosti z hľadiska zabezpečenia kvality pre zraniteľnú staršiu
populáciu, ktorá potrebuje dlhodobú starostlivosť. Táto kategória
starších ľudí je „zraniteľná“ z dôvodu (kombinácie) mnohopočetných
chronických stavov, nespôsobilosti alebo krehkého zdravia. Kompenzačné kapacity týchto osôb sa znižujú a to znamená, že „relatívne malé zmeny u pacienta alebo okolo neho môžu mať ďalekosiahle
následky pre jeho výkon ako jednotlivca.” (Melis, 2008: 10). Krehkosť
ako známy pojem, ktorý súvisí so staršou populáciou, má rôzne definície. Súvisí so staršími ľuďmi, ktorí sú v krehkej rovnováhe z hľadiska rizika mnohých nežiaducich účinkov. Je to nestabilný stav, ktorý
zahŕňa znížené fyziologické rezervy, zníženú schopnosť vykonávať
každodenné praktické a spoločenské činnosti, chronické ochorenia
a multisystémový pokles (Puts a kol, 2005). V tejto správe používame oba výrazy, zraniteľnosť a krehkosť, pretože na ich vzájomné
odlíšenie nie je jasný názor. Oba však vyjadrujú početné problémy,
ktorým sú starší ľudia z dôvodu svojej krehkosti vystavení v rôznych
životných situáciách, ktoré sa týkajú kvality ich života. Zdravotný stav,
sociálne vzťahy, príjmy, zapájanie sa/účasť v spoločenskom dianí
a duchovné potreby (napr. Petzoldt, 1994; Nies, 2009) určujú kvalitu života. Podľa autorov tejto správy je cieľom systémov dlhodobej
starostlivosti podporovať a posilňovať starších ľudí pri sebestačnosti
a schopnosti rozhodovať o sebe a rovnako aj ich neformálnych opatrovateľov, ktorí sú angažovaní v dlhodobej starostlivosti.2
2

Tieto otázky sú v mnohom rovnako významné pre ľudí s postihnutím v aktívnom veku
najmä preto, lebo mnohí z nich v najbližších rokoch prídu do penzijného veku. Aj keď táto
správa sa zameriava na dlhodobú starostlivosť o starých ľudí a jej prepojenie na zdravotnícky systém, nepretržité úsilie prekonať rozdelenie medzi dlhodobou starostlivosťou o
starých ľudí a službami o ľudí s postihnutím (EASPD, 2006) je tu považované za dôležitý
aspekt pri budovaní dlhodobej starostlivosti.
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Všetky európske krajiny podporujú princípy sebaurčenia, inklúzie a kvality života starších ľudí, čo je zrejmé aj z rôznych národných a medzinárodných stratégií. Tieto názory uznáva nielen všeobecná populácia, ale
aj odborná verejnosť a tvorcovia politík dlhodobej starostlivosti. Preto si
projekt INTERLINKS vybral ako východiskový bod definíciu dlhodobej
starostlivosti podľa Svetovej zdravotníckej organizácie:
“Systém činností, vykonávaných neformálnymi opatrovateľmi
(rodina, priatelia a/alebo susedia) a/alebo profesionáli (zdravotnícke a sociálne služby) na zabezpečenie toho, aby osoba, ktorá nie je schopná sa sama o seba postarať, si mohla udržať čo
najvyššiu možnú kvalitu života podľa vlastných preferencií, s čo
najvyšším možným stupňom nezávislosti, autonómie, spoluúčasti, osobného naplnenia a ľudskej dôstojnosti.” (WHO, 2000)
Aj keď členské štáty zdieľajú tieto hodnoty, ani zďaleka nie sú
v každodennom živote brané do úvahy. Strategické dokumenty sa
často stretávajú s cynickými názormi, pretože vyznievajú rétoricky.
Cieľom tejto správy je vyvolať diskusiu na celonárodnej a lokálnej
úrovni o ďalšej kvalite dlhodobej starostlivosti, popísaním praxe
a princípov v rámci Európy a ich prínos v zlepšení poskytovania
služieb. Nie je možné dať konečnú odpoveď, pretože v rámci jednotlivých štátov aj medzi nimi existujú široké rozdiely, čo sa týka
ich kultúrnych, geografických, demografických a ekonomických
podmienok. Najmä riadenie kvality v rámci služieb dlhodobej starostlivosti, a to na rozhraní zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
predstavuje stále relatívne neznámu oblasť, najmä v porovnaní so
zdravotnou a ošetrovateľskou starostlivosťou.
Táto správa sa v prvom rade venuje tvorcom rozhodnutí na (medzi) národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, zástupcom organizácií
užívateľov služieb, organizáciám dobrovoľníkov a poskytovateľom
služieb na úrovni plánovania, ktorí sa podieľajú na rozvoji dlhodobej
starostlivosti. V druhom rade je správa určená tým, ktorí sa podieľajú
na financovaní a/alebo objednávaní služieb dlhodobej starostlivosti.
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A treťou cieľovou skupinou sú komunity v rôznych európskych krajinách, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom, a kde sa hodnotí,
vyvíja a rozširuje – v úzkom spojení s praxou – inovácia a zlepšovacie procesy, a zároveň sa podporuje ich implementácia.
Táto správa je napísaná z nadnárodného pohľadu, pričom hľadá
podobnosti a rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Jej cieľom je charakterizovať najvypuklejšie trendy v dlhodobej starostlivosti, ktoré
môžu slúžiť ako poučenie jednak pri spájaní tých oblastí v dlhodobej starostlivosti, kde zabezpečenie kvality ešte stále predstavuje
biele miesta, jednak pre rôzne európske krajiny pri porovnávaní ich
vzájomných perspektív. Práve pre túto nadnárodnú perspektívu sa
analýzy začínajú opisom na systémovej úrovni, pokračujú organizačnou a profesionálnou úrovňou, a uzatvárajú sa úrovňou klienta a neformálneho opatrovateľa. Toto je vlastne tá najdôležitejšia
úroveň, pretože ciele systémov a organizácií by mali poskytovať
optimálnu kvalitu pre koncových užívateľov.

1.2 Riadenie a zabezpečenie kvality
Súčasná správa popisuje dlhodobú starostlivosť o starších ľudí s rôznymi potrebami, ktorí – na rozdiel od všeobecných stereotypov, ktoré
sú známe o starších ľuďoch – predstavujú len malú časť staršej populácie. Okrem toho starší ľudia s krehkým zdravím nie sú len „klienti“
profesionálnych služieb alebo „závislí“ od neformálnych opatrovateľov:
sú viac ako len prijímatelia starostlivosti. Preto je projekt INTERLINKS
založený na holistickom prístupe, kde výsledkom systémov dlhodobej
starostlivosti je posilnenie kvality života občanov. Aby zainteresované
subjekty dosiahli tento cieľ, musia neustále posudzovať, merať a zlepšovať svoje štruktúry, procesy a výsledky (Vaarama a kol., 2008).
Dlhodobá starostlivosť vo svojej podstate kombinuje širokú oblasť
rôznych služieb, ktoré sa zameriavajú na rozmanité potreby ich
užívateľov. To znamená, že výsledky, t. j. kvalita života, závisia od
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koordinácie a načasovania poskytovaných služieb – pre poskytnutie správnej služby v správny čas je dôležité vedieť „čo“, „ako“
a „prečo“ sa daná služba poskytuje.
Keď použijeme tri rozmery kvality starostlivosti podľa Donabediana
(1980) v rámci služieb dlhodobej starostlivosti, potom manažment
kvality je metóda na zabezpečovanie a zlepšovanie procesov, štruktúr a výsledkov (alebo dôsledkov) starostlivosti (viď tiež časť 4.4). To
znamená zavedenie permanentného riadiaceho cyklu s definovanými
cieľmi, plánovaním a organizáciou procesov na dosiahnutie zámerov,
hodnotenia výsledkov a realizácie opravných opatrení, v prípade, že
výsledky nezodpovedajú pôvodným cieľom. Zatiaľ čo manažment
kvality znamená zabezpečenie kvality na úrovni poskytovania, v konkrétnej súvislosti so službami dlhodobej starostlivosti treba odlišovať
zabezpečenie kvality na úrovni vládnej moci a riadenia. Je to preto,
lebo orgány – v dlhodobej starostlivosti, ale aj v iných službách všeobecného záujmu – obyčajne pôsobia ako nákupcovia a/alebo objednávatelia v mene klienta/užívateľa (Huber a kol., 2008).
Z hľadiska vládnej moci a kontroly potom zabezpečenie kvality zahŕňa kontrolné mechanizmy, ktoré majú za úlohu zabezpečiť, aby
poskytovatelia (verejní, súkromní neziskoví alebo komerční) rešpektovali minimálne štandardy určené zákonom. Verejné orgány
majú tak právo uložiť poskytovateľom splnenie špeciálnych požiadaviek, ako napríklad:
-

organizovať vnútorné zabezpečenie kvality a manažment kvality,
poskytovať údaje a prístup k vonkajšej kontrole (inšpekcii), či sú
rešpektované minimálne štandardy a normy,
pravidelné hlásenia zdravotníckym a sociálnym orgánom.

Koncept manažmentu kvality zahŕňa rôzne funkcie od zabezpečenia kvality až po neustále zlepšovanie. Zabezpečenie kvality je najbežnejším postupom, v ktorom sa stanovujú minimálne štandardy
pre primerane poskytnutú starostlivosť (viď tiež 1.3 a 2.2). Z hľa214
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diska poskytovateľa sa potom manažment kvality v prvom rade
snaží zabezpečiť požadované minimálne hladiny kvality, ale širším
cieľom by malo byť zlepšenie súčasnej úrovne kvality zavedením
neustáleho procesu zlepšovania. Na svojej ceste k „excelentnosti“
môžu organizácie využívať rôzne nástroje, ako smernice, protokoly, porovnávania, prieskumy atď. Pri vývoji zabezpečenia kvality
vzniká tendencia postúpiť od minimálnych štandardov v zabezpečení kvality ku vyššej úrovni kvality. Organizácie chcú nielen poskytovať svojím klientom optimálnu starostlivosť, ale cítia aj potrebu
ukázať, v čom sú výnimočné. Porter a Weisberg (2006) prednedávnom vyhlásili, že ak sa má zdravotnícky sektor stať udržateľným, pridanou hodnotou pre (koncových) užívateľov by mal byť
diskriminačný faktor, ako aj základ pre financovanie.
V rámci rôznych súvislostí a vzájomných vzťahov v dlhodobej starostlivosti medzi nákupcami a poskytovateľmi, medzi súkromným a verejným sektorom, medzi zdravotníctvom a sociálnym sektorom vidíme
snahu uplatniť nástroje kvality a merania kvality nielen na individuálne
organizácie, ktoré sú spravované jedným zodpovedným orgánom, ale
aj na mnohé zainteresované subjekty, ktoré často závisia od rôznych
riadiacich orgánov na rôznych úrovniach vládnutia. Až doteraz existuje len málo príkladov integrovaného zabezpečenia kvality medzi jednotlivými sektormi alebo poskytovateľskými organizáciami.
Táto správa teda popisuje a analyzuje to, ako ďaleko postúpili rôzne európske krajiny, spomínané v tejto správe, v snahe zabezpečiť
a rozvíjať zabezpečenie kvality v systéme dlhodobej starostlivosti.

1.3 Koncepcia kvality
Kvalita sa dá ponímať ako sociálny pojem. Vnímanie kvality sa líši
od jednotlivca k jednotlivcovi, a závisí na jednej strane od hodnôt
a kognitívnych kategórií určitej osoby, na druhej strane od spôsobu, akým táto osoba poníma starostlivosť a opatrovateľskú prácu.
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Kvalita ako vnútorná vlastnosť tovaru
Kvalita sa dá definovať – napríklad v zmysle farby, tvrdosti alebo hustoty – ako určitý atribút alebo forma tovaru. Kvalita sa však nedá hodnotiť len samotná. Vždy sa hodnotí podľa účelnosti, ktorú má ten tovar
splniť (Haddad, 1997). Čo sa týka starostlivosti, Donabedian (1980)
navrhuje za parametre kvality účinnosť, výkonnosť, optimalitu, prijateľnosť, legitímnosť a spravodlivosť (Donabedian, 1980) Starostlivosť
je účinná, ak prináša očakávaný efekt; je výkonná, ak sa robí bezchybne, bez zanedbania; a je optimálna, ak poskytované riešenie je
v súlade so zavedenými normami (s úrovňou vedy a techniky). Podľa
Donabediana má byť na základe týchto troch rozmerov kvality starostlivosť ekonomicky udržateľná a vysokokvalitná. A predsa zastáva názor, že ďalšie tri kritériá: prijateľnosť, legitímnosť a spravodlivosť tvoria
etický a filozoficko-politický rozmer starostlivosti. Nekvalitná starostlivosť je taká, keď sa udržateľnosť dosiahla spôsobom, individuálne a/
alebo kolektívne považovaným za nespravodlivý.

za nákladov a prínosov sú založené na tejto koncepcii kvality. Kvalita
sa dá posudzovať aj porovnaním poskytnutej úrovne starostlivosti ku
očakávanej, ktorá je považovaná za normu. Takže sa napríklad hovorí o štyroch úrovniach starostlivosti: optimálna, primeraná, bezpečná
a nebezpečná starostlivosť (Fiechter/Meier, 1981). Tu bude teda kvalita
považovaná za dobro, ak sa poskytovaná a očakávaná úroveň starostlivosti zhodujú, bez ohľadu na to, ako náročná je očakávaná úroveň
starostlivosti (nebezpečnej starostlivosti sa treba vyhnúť). Manažérska
koncepcia starostlivosti sa vzťahuje na túto koncepciu kvality, ktorá sa
popri cene javí byť druhým meradlom výkonnosti, podľa ktorého sa dajú
odlíšiť trhy a podľa ktorého môžu poskytovatelia medzi sebou súťažiť.

Kvalita ako stav excelentnosti
Okrem toho sa na kvalitu dá pozerať ako na absolútnu hodnotu. Javí
sa ako excelentná, ak sa berie do úvahy len to, že splní cieľ, pre ktorý
vznikla. Z tohto hľadiska kvalita poukazuje len na to najlepšie. V každodennom živote obyčajne dominuje koncepcia kvality: najlepšie ovocie je to najchutnejšie, alebo také, ktoré sa dá najdlhšie zavariť; najlepšie auto je najrýchlejšie, najbezpečnejšie, alebo najmodernejšie,
v závislosti od toho, akú funkciu má spĺňať v očiach jeho kupcu. Vo
všeobecnosti sa odborná koncepcia kvalitnej starostlivosti bezvýhradne vzťahuje na túto koncepciu: odborná kvalitná starostlivosť je starostlivosť na tej najvyššej úrovni, z hľadiska technického aj relačného.

Existujú dve hlavné koncepcie charakteru starostlivosti. Starostlivosť sa môže chápať ako služba, napríklad taká, ktorú poskytuje
banka alebo poisťovňa. Z tohto hľadiska je starostlivosť tovar, ktorý má charakter priemyselného výrobku: výroba a spotreba sú dva
procesy, ktoré vystupujú samostatne; výrobcovia a spotrebitelia sa
navzájom nepoznajú, prvý dodáva na trh pre anonymných spotrebiteľov; je možné racionalizovať výrobný proces, aby vznikla rovnaká
služba za kratší čas. Starostlivosť sa však dá definovať aj ako špeciálny typ služby, ako služba pre ľudí. Z tohto hľadiska sa zdôrazňujú
rozdiely s priemyselnými výrobkami, a nie podobnosti s nimi. Starostlivosť ako humánna služba má tieto vlastnosti (Madörin, 2007):

Kvalita ako norma
Kvalita sa dá definovať aj relatívne v zmysle „dobra“. Z tohto hľadiska
bude „dobro“ určitej kvality hodnotené v porovnaní s „dobrom“, vytvoreným pre dosiahnutie toho istého cieľa. V oblasti starostlivosti je kvalita
výrobku alebo služby uspokojujúca, keď môže dosiahnuť definované
medicínske a ekonomické ciele. Analýza užitočnosti nákladov a analý-

-

216

Charakter a funkcia starostlivosti
Definícia kvality starostlivosti závisí od charakteru starostlivosti,
ako aj od cieľov, ktoré sa majú starostlivosťou dosiahnuť. Na charakter starostlivosti alebo jej funkciu však panuje nejednotný názor.

-

procesy výroby a spotreby sa nedajú oddeliť,
dĺžka trvania práce je neoddeliteľnou súčasťou výstupu práce,
Interpersonálne vzťahy a vzájomné emócie, ktoré s tým súvisia,
tvoria neoddeliteľnú súčasť ekonomickej výmeny,
vzťah medzi poskytovateľom starostlivosti a prijímateľom starostlivosti často charakterizuje závislosť toho druhého.
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Starostlivosť sa považuje za humánnu službu, preto sa nejaví ako
výrobok (predmet), ktorý sa dá ľahko preniesť z jednej osoby na
druhú, ale ako proces, v ktorom sú najmenej dve osoby. Neprichádza na anonymný trh a dá sa racionalizovať len do určitej miery.
V asymetrickom vzťahovom procese ekonomika starostlivosti nespočíva v účinnosti, výkonnosti a optimalite, ale skôr vo vzájomnej
dôvere medzi poskytovateľom a prijímateľom starostlivosti. Bez
tejto zložky nemôže vzniknúť efektívny vzťah starostlivosti, ktorý
podporuje jej ciele. Kľúčom k spravodlivosti je aj vzájomná dôvera.
Parametre kvality starostlivosti sa nemenia len s povahou starostlivosti. Závisia aj od funkcie, ktorá jej je pridelená. Je potrebné brať
do úvahy tri rozdielne konkurenčné funkcie starostlivosti:
-

-

-

Po prvé, starostlivosť môže zabezpečovať základné potreby prijímateľa starostlivosti. Základné potreby vychádzajú zo základných ľudských práv, preto sa s nimi dá ťažko obchodovať. Majú
v sebe niečo absolútne. Pokiaľ ide o uspokojenie základných potrieb, starostlivosť musí byť najlepšia, pretože zlyhanie by mohlo
mať nedozerné následky. Z toho dôvodu hodnoteniu starostlivosti
orientovanej na potreby lepšie poslúži, keď sa na ňu budeme pozerať v prvom rade na základe absolútneho prístupu ku kvalite.
Po druhé, starostlivosť môže byť zameraná na uspokojenie preferencií jednotlivca. Z tohto hľadiska je starostlivosť považovaná za kvalitnú, keď uspokojuje rovnako potreby prijímateľa aj
poskytovateľa, tak, že je rovnováha medzi tým, čo prvý chce
a čo mu druhý môže ponúknuť za danú cenu. Jednotlivé osoby
majú rozdielne preferencie, a tie sú subjektívne. Preto kvalita
starostlivosti, orientovanej na preferencie, sa môže bez obáv
hodnotiť na základe relatívneho prístupu ku kvalite.
Treťou funkciou starostlivosti môže byť splnenie očakávaní, ktoré
obe strany vložili do vzťahu starostlivosti. Očakávania sú ciele
starostlivosti, pretože ich spoločne tvoria prijímateľ starostlivosti
a poskytovateľ starostlivosti vo svojom konkrétnom živote a svete. Základom hodnotenia starostlivosti, orientovanej na očakáva-
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nia, nie je ani absolútny (objektívny), ani relatívny (subjektívny)
pohľad na kvalitu, ale intersubjektívny pohľad. V tejto súvislosti
sú stupeň spolutvorenia očakávaní a posilňujúci obsah vzťahu
starostlivosti dva hlavné kvalitatívne parametre.
Rôzne koncepcie kvality starostlivosti a ich postavenie v spoločnosti
Z ústavy vyplýva, že štát je povinný zaručiť základné potreby svojim občanom. Starostlivosť môže chápať ako priemyselný výrobok,
pomocou ktorého plní potreby občanov. Manažér a výrobca považujú starostlivosť skôr za priemyselný výrobok, pomocou ktorého
plní preferencie prijímateľov starostlivosti. Tak sa potom poskytovanie starostlivosti dá chápať ako (ziskový) trh. Osoby, ktoré priamo vystupujú vo vzťahu starostlivosti môžu nazerať na starostlivosť ako na humánnu službu, ktorá má splniť očakávania, ktoré
v rámci tohto vzťahu pomáhali tvoriť.
V tejto správe, tak ako aj v reálnom živote, tieto rozdielne ideálne
typy kvality nie sú vždy rozoznateľné (zrejmé) ako také – ale odrážajú sa v analýze politických a strategických možností, týkajúcich
sa vývoja kvality v dlhodobej starostlivosti.

1.4 Metódy
Správa podáva prehľad súčasného stavu a situácie v dlhodobej starostlivosti v desiatich európskych štátoch: Rakúsko (AT), Anglicko
(EN), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Taliansko (IT), Slovinsko (SI),
Španielsko (ES), Švédsko (SE), Švajčiarsko (CH), Holandsko (NL).3
Všetky národné tímy vypracovali národné správy podľa množstva
kľúčových otázok, na ktorých sa dohodli na prvej plenárnej schôdzi
projektu INTERLINKS vo Viedni (2. – 3. marca 2009). Národné správy dostali zadania od rôznych národných expertných panelov. Na
druhej plenárnej schôdzi projektu INTERLINKS (14. -15. septembra
3

Krajiny, ktoré sa zúčastnili na WP 4 projektu INTERLINKS.
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2009 v Aténach) sa na základe analýzy a diskusie národných správ
vytvorila základná línia pre súčasnú správu. Jednotlivé časti správy napísali jednotlivé tímy, boli umiestnené na internetovej stránke
projektu a všetky tímy mali možnosť tento text pripomienkovať, upravovať a doplňovať. Ďalším krokom bolo pospájanie a editovanie
všetkých kapitol a ich revízia členmi výskumného tímu.
Okrem týchto činností bolo v tomto štádiu dôležité začať extrapolovať
príklady dobrej praxe od partnerských krajín, zladené s interpretáciou
a analýzou v základnej časti dokumentu. To sa robilo v rámci vznikajúcich tém manažmentu, podpory služieb a výcviku, budovania inštitúcií
a ďalšej kategórie rozmanitých postupov súvisiacich s oblasťami ako
akreditačné mechanizmy a audit. Táto analýza bude tvoriť dôležitý
základ pre nasledujúce fázy projektu a je popísaná v prílohách.
Národné správy teda tvoria základnú osnovu tejto správy. Vychádzajú z národných a medzinárodných dokumentov v jednotlivých
krajinách. Mnohé dokumenty sú celonárodné a „šedé“, kvôli obsahu jednotlivých tém, ktorý sa týka politiky (postupov) a kvôli poskytnutiu aktuálnych informácií. Vo všeobecnosti neexistuje veľa
základných výskumov o manažmente kvality a/alebo zabezpečení kvality v dlhodobej starostlivosti v rôznych krajinách. Preto táto
správa obsahuje len malé množstvo odkazov na literatúru. Tam,
kde sú spomenuté konkrétne krajiny bez odkazu na literatúru, tam
ako zdroj slúžila konkrétna národná správa a/alebo pripomienky
národných výskumných pracovníkov.
Prvá predbežná správa bola prednesená na konferencii Výboru
projektu INTERLINKS v Bruseli (19. februára 2010). Členovia výboru sú zainteresované subjekty a zastrešujúce organizácie užívateľov, poskytovateľov a odborníkov, zaoberajúcich sa dlhodobou
starostlivosťou v Európe. Táto konečná verzia správy zohľadnila aj
pripomienky a spätnú väzbu z konferencie po jej ukončení. Záverečné interné nezávislé vzájomné posúdenie (peer review) analýzu
ešte zlepšilo a doplnilo.
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1.5 Sprievodca pre čitateľa
Táto správa je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá časť obsahuje predpoklady pre zabezpečenie kvality dlhodobej starostlivosti.
Druhá časť odkrýva právne usmernenia, nástroje a metódy zabezpečenia a manažmentu kvality vo vzťahu ku niekoľkým úrovniam vládnutia, od systémov a organizačnej úrovne až po úroveň
jednotlivých profesionálov, užívateľov a ich neformálnych opatrovateľov. V poslednej časti sú hlavné trendy a aspekty zabezpečenia a zlepšenia kvality zhrnuté do záverov a odporúčaní pre
ďalší výskum.

2 Predpoklady pre zabezpečenie
kvality v starostlivosti o zraniteľných
starších ľudí
V tejto časti sa vyzdvihujú základné črty a základné východiská rôznych koncepcií a postupov v systéme manažmentu kvality a zabezpečenia kvality v dlhodobej starostlivosti o zraniteľnú
staršiu populáciu. Každá takáto analýza sa musí zaoberať a rozlišovať medzi niekedy rozdielnymi záujmami zainteresovaných
subjektov v systémoch dlhodobej starostlivosti. Poskytovatelia
služieb, nákupcovia, odborníci, užívatelia a neformálni opatrovatelia, (aby sme vymenovali len zopár), majú rôzne záujmy, presadzujú rôzne ciele a majú rozdielny pohľad na kvalitu (viď Časť
1.3). Ba čo viac, názory na kvalitu sa uberajú rôznymi cestami,
o ktoré sa opierajú systémy a organizácia úloh týkajúcich sa kvality a programy v dlhodobej starostlivosti. Koncepcia zabezpečenia kvality, systémy manažmentu kvality a programy na zlepšenie
kvality preto nepredstavujú lineárne fázy vývoja, ale tvoria samostatné prvky, ktoré sú rôzne podporované jednotlivými zainteresovanými subjektmi.
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2.1 Spoločná vízia zainteresovaných subjektov
Základným predpokladom kvality dlhodobej starostlivosti a jej manažmentu je spoločný pohľad na hranice systému dlhodobej starostlivosti, jeho podstaty, cieľov a podmienok prístupu k poskytovaným službám medzi jednotlivými zainteresovanými subjektmi.
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niu služieb, ale aj kvôli hodnoteniu ich vhodnosti a propagácii vysokej
úrovne kvality. Napriek tomu však pokusy o vytvorenie spoločnej vízie
v zdravotnej a sociálnej starostlivosti za spolupráce všetkých spomínaných subjektov vidíme len v niekoľkých krajinách:
-

Definície potrieb v oblasti dlhodobej starostlivosti, ako aj pravidlá poskytovania a prístupu k službám, ktoré riadia uspokojovanie týchto
potrieb, sú veľmi zložitým úsilím. Na základe teoretického poznania
je k definícii starostlivosti a očakávaní kvality, ako aj k reakcii na tieto
očakávania primeranými mechanizmami potrebný demokratický proces, ktorý bude zahŕňať čo najviac subjektov z občianskej spoločnosti
a brať do úvahy špecifickú povahu tohto procesu (Gobet a kol., 2008).
Niektoré krajiny alebo regióny sa začali zaoberať týmto procesom
prostredníctvom mnohých rôznorodých subjektov a záujmových
skupín a ich snahou je stanoviť priority a definovať ciele, ktoré
chcú dosiahnuť. Tieto snahy nezaručujú, že systémy poskytovania
dlhodobej starostlivosti splnia tieto nádeje, ani primeranú integráciu jednotlivých zložiek. Aj keď nemusia vždy priamo ovplyvňovať
to, ako je dostupnosť organizovaná v zmysle poistného krytia, priamej finančnej pomoci alebo iných finančných mechanizmov, sú dôkazom ochoty založiť politiku nielen na finančných, manažérskych
alebo odborných prioritách, ale počúvať aj hlas občianskej spoločnosti ako nevyhnutnej súčasti plánovania starostlivosti o osoby
s potrebami dlhodobej starostlivosti.
Užitočným krokom ku zavedeniu definície štandardov kvality môže
byť konkrétne diskusia o predstavách týkajúcich sa úlohy rodín a opatrovateľov, odborníkov v zdravotnej a sociálnej starostlivosti, domácej
podpory, prostredníctvom komunitnej starostlivosti alebo pobytových
zariadení.. Tu treba myslieť na občianske organizácie, ktorých hlas
nie je často počuť, ale ktoré sú potrebné na stanovenie primeraných
spôsobov zdravotnej a sociálnej starostlivosti nielen kvôli poskytova222
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-

V Holandsku boli v rokoch 1989 až 2000 zorganizované štyri
konferencie so zameraním práve na problémy kvality manažmentu v zdravotnej starostlivosti. Zapojili sa všetky relevantné
subjekty – poskytovatelia starostlivosti, poisťovne, klienti, tvorcovia politík a predstavitelia Ministerstva zdravotníctva a zdravotníckych kontrolných orgánov. Vznikla myšlienka systému kvality
pre zdravotnícke organizácie, ktorá bola zakotvená v ministerských zákonoch – „Zákon o kvalite“ a „Zákon o zdravotníckych
profesionáloch“. Základným princípom v „Zákone o kvalite“ je
zodpovednosť zdravotníckych organizácií za zavedenie systémov manažmentu kvality, ktoré majú zabezpečiť a zlepšiť kvalitu
starostlivosti. Implementáciu zaručuje nedávno zavedený vládny
rámec. Od každej organizácie sa očakáva, že poskytnú svoje
údaje v povinnej správe o kvalite, ktorá musí byť verejne prístupná. Kontrolný orgán poskytuje spätnú väzbu každej organizácii
jednotlivo a zo zozbieraných údajov vypracuje správu. Medzi
ďalšie intervenčné metódy používané v podpore kvality, patria
dohľad nad krízovými situáciami v čase vážnych ťažkostí alebo
širokorozsiahlych problémov, ako aj tematický dohľad na riešenie vypuklých problémov týkajúcich sa rôznych inštitúcií. Cieľom
je získať celoštátny prehľad účinkov vládnej politiky na špecifické
riziká v zdravotníctve, aby sa vedeli pomenovať štrukturálne zlyhania a problémy kvality a bezpečnosti. Treba však poznamenať,
že v tomto prípade je zdravotná – viac ako sociálna starostlivosť
– jadrom vypracovania národnej legislatívy.
Vo Fínsku vyšla v roku 2001 spoločná publikácia Ministerstva
sociálnych vecí a zdravotníctva a Asociácie fínskych miestnych
a regionálnych úradov „Národný rámec pre kvalitné zdravotnícke
služby pre starších ľudí“. Pôvodný rámec bol aktualizovaný v roku
2008 a zahrnul vládnu stratégiu, národné ciele pre politiku pre
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starších občanov, závery rámcových hodnotení, nové výskumné údaje a zmeny prostredia, v ktorom sa služby vykonávajú.
Tento rámec sa zameriava na zvyšovanie služieb pre staršíchch
ľudí, ktorí žijú vo svojich domovoch a redukuje potrebu ústavnej starostlivosti. Jeho cieľom je propagovať zdravie a prospech
vo vyššom veku a zlepšovať kvalitu a účinnosť služieb pre staršíchch ľudí Okrem toho hľadá možnosti na zlepšenie dostupnosti, bezpečnosti a pohodlia v rezidenčných zariadeniach a v prostredí opatrovateľských služieb pre starších ľudí. Tento rámec
je jednoznačne založený na uznaní potreby spoločného základu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ústredných a miestnych
organizácií a pohľadu užívateľov. Rámec stanovil celonárodné
kvantitatívne ciele služieb pre staršíchch ľudí. Napríklad do roku
2012 sa stanovili nasledovné štrukturálne ciele: 92% ľudí nad 75
rokov budú žiť nezávisle vo vlastných domovoch alebo využívať
primerané zdravotné a sociálne služby, 14% bude dostávať pravidelnú domácu starostlivosť, 5-6% bude dostávať neformálnu
opatrovateľskú starostlivosť, 5-6% bude žiť v chránenom bývaní
s 24-hodinovou starostlivosťou a 3% bude žiť v domoch opatrovateľskej služby alebo v nemocniciach. Tiež sa stanovili národné
ciele pre obsadenie personálu na 24-hodinovú starostlivosť a pre
personál v domácej starostlivosti .
V Nemecku Federálne ministerstvo pre rodinu, seniorov,
ženy a mládež a Federálne ministerstvo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia iniciovalo v roku 2003 „Okrúhly stôl
o dlhodobej starostlivosti“ za účelom zlepšenia podmienok
pre osoby v núdzi, teda zúčastnili sa na ňom zástupcovia
zdravotníckeho aj sociálneho sektora. V rokoch 2003 až
2005 okolo 200 odborníkov z rôznych asociácií, federálnej aj
regionálnych vlád, obcí, ľudia z terénu aj oblastí vedy spolu
vypracovali odporúčania. Okrem iného z toho vznikla „Charta práv osôb s potrebou dlhodobej starostlivosti a pomoci“
a odborné posudky s názvom „Zlepšenie kvality a dodávateľské štruktúry v ambulantnej starostlivosti“ ako aj „Zlepšenie
kvality v ústavnej starostlivosti“.
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Tieto príklady svedčia o tom, že je úlohou národných vlád a/alebo
národných subjektov poskytnúť rámec pre zabezpečenie kvality
na celonárodnej úrovni, ktorý sa potom zavádza na regionálnej
a miestnej úrovni. Sú to však miestne/regionálne subjekty, ktoré
tvoria a spravujú spoločnú víziu, podľa svojich charakteristických
potrieb. Európske krajiny sa líšia v miere, do akej sa spoločný národný rámec vníma ako zodpovednosť štátu alebo či je to decentralizovaná zodpovednosť na nižších administratívnych úrovniach.

2.2 Ciele manažmentu kvality
Manažment kvality tvoria rôzne články od zabezpečenia kvality až
po kontinuálne zlepšovanie (v zmysle už popisovanej koncepcie
kvality ako minimálneho štandardu alebo kvality ako excelentnosti,
viď Odsek 1.3). Zabezpečenie kvality tvorilo dlho najbežnejší postoj
v sociálnej starostlivosti, pričom verejné orgány stanovovali minimálne (štrukturálne) štandardy primeranej poskytovanej starostlivosti
(OECD, 2005; MISSOC, 2009), a tak vylučovali najnevhodnejších
poskytovateľov. Manažment kvality so širšími cieľmi v zmysle zlepšenia kvality sa zameriava na procesy v starostlivosti, čo znamená,
že požadované výsledky závisia od kvality procesov „tvorby starostlivosti“. Okrem toho manažment kvality môže tiež znamenať definíciu a docielenie požadovaných výsledkov aktivít v dlhodobej starostlivosti, pričom venuje relatívne nedostatočnú pozornosť tomu, akým
spôsobom (akými procesmi a pomocou akých štruktúr) sa dosiahnu
(Donabedian, 1980). Môže sa zameriavať na účinnosť poskytovania
ako náhradu za kvalitu alebo sa nakoniec môže zameriavať na pojmy excelentnosti, prípadne spoliehať na odborné normy výkonnosti
kvality založenej na dôkaze dobrej praxe.
Merania kvality starostlivosti a použitie benchmarkingu – napríklad
medzi nemocnicami alebo nemocničnými oddeleniami – sú relatívne dobre zavedené v akútnej zdravotnej starostlivosti, kde sú výsledky viac operabilné, najmä v oblastiach, kde sú zavedené dobre
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prepracované technické výkony a protokoly. Je známe, že takéto
postupy majú svoje výhody aj nevýhody, pretože majú tendenciu
viesť k neprimeranej súťaži, ako aj k akémusi mechanickému uplatneniu preddefinovaných opatrení. Ich použitie v dlhodobej starostlivosti je stále menej časté a neisté. Súvisí to s cieľmi dlhodobej
starostlivosti: zatiaľ čo v akútnej zdravotnej starostlivosti môže byť
dominujúcim cieľom kvalita starostlivosti, v dlhodobej starostlivosti
je predpokladom dosiahnutie kvality života. V kontexte poskytovania dlhodobej starostlivosti sa zdá byť benchmarking ako špecifický nástroj manažmentu kvality len čiastočne vykonateľný. Individualizovanú starostlivosť orientovanú na klienta v tomto sektore
z veľkej časti vykonáva personál, ktorý nemá primeraný výcvik ani
odborné vzdelanie – alebo je to iný druh pomocníkov či neformálni
opatrovatelia. Porovnania (dobrej) praxe však môžu byť užitočné
tam, kde stanovené organizačné ciele majú priniesť kontinuálne
zlepšenia a kde sa personál zreteľne zapája do kontroly výsledkov
benchmarkingu. Dôležitým predpokladom zavedenia zabezpečenia kvality a manažmentu kvality je preto výcvik a zvýšenie kompetencií personálu a ďalších zainteresovaných strán.
Pre individualizovanú starostlivosť v dlhodobej starostlivosti, ktorú
určujú potreby jej priamych užívateľov, je najdôležitejšia ich aktívna účasť (aj ich neformálnych opatrovateľov) pri tvorbe kvality. Nedostatky prieskumov spokojnosti a absencia iných prostriedkov na
hodnotenie názorov užívateľov na ponúkané služby predstavujú
špeciálne úskalia v službách a zariadeniach dlhodobej starostlivosti
(Roth, 2002). Alternatívne prístupy pre získanie účasti užívateľov pri
tvorbe kvality si vyžadujú ďalšiu podporu. Inovatívne techniky, najmä
v súvislosti s projektom Mapovanie starostlivosti o ľudí s demenciou
(Dementia Care Mapping), nám môžu ukázať spôsob, ako získavať
relevantnejšie údaje o preferenciách a spokojnosti užívateľov.4
4

Vo Fínsku sa zaviedli metódy ako mapovanie starostlivosti o pacientov s demenciou (Brooker,
2005) alebo ELO-D (Salo, 2006) ako nástroje na sledovanie interakcií medzi personálom a užívateľmi služieb alebo rezidentmi v domoch s opatrovateľskými službami. Doteraz sa používanie
týchto nástrojov obmedzovalo len na výskum, ale predpokladá sa, že by sa dali využiť aj v praxi.
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Ďalším problémom v dlhodobej starostlivosti je nedostatok účasti
rôznych zainteresovaných subjektov pri plánovaní, definovaní a posudzovaní kvality na styčných plochách medzi rôznymi zariadeniami
alebo organizáciami, medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou
a medzi rôznymi poskytovateľmi a profesiami. V tomto zmysle môže
byť podpora účasti všetkých hráčov – počnúc spoločnou víziou (viď
Odsek 2.1) – najvypuklejším predpokladom manažmentu kvality.
Napriek tomu stanovenie cieľov pre definovanie a hodnotenie kvality
prechodného obdobia z jednej časti systému do druhého, možnosti
výberu, informovanosť, šírka hodnotenia a multidisciplinárna účasť
pri rozhodovaní u nás ešte nie je bežnou praxou – a aj „dobrá prax“
v „manažmente v prechodnom období“ a jeho vplyvu na výsledky
dlhodobej starostlivosti sú zriedkavo dokumentované.
Pri pohľade na prax v Európe je zrejmé, že definícia právoplatných
minimálnych štandardov je kľúčom k regulácii a zabezpečeniu kvality v dlhodobej starostlivosti. Tieto štandardy sa zameriavajú najmä
na štrukturálne vlastnosti poskytovanej starostlivosti ako veľkosť
izby, bezpečnosť, úroveň výcviku a obsadenie personálu atď. Začínajú sa však pomenovávať aj nové druhy noriem, napr. kvalita procesov, ciele excelentnosti (odborné normy, normy pre manažment
chorôb alebo dobrá prax), ako aj benchmarking v zmysle výsledkov:
-

-

V Anglicku je Komisia pre kvalitu starostlivosti (Care Quality
Commission - CQC), regulátor zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorej cieľom je v prvom rade zabezpečiť vysokokvalitnú
starostlivosť pre všetkých. Dosiahnutie bežných noriem kvality
sa kontroluje. Ďalším cieľom je zvyšovanie noriem cez procesy
kontroly, ktoré sa zameriavajú na oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie a mali by slúžiť na zistenie a zavedenie dobrej praxe v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb.
V Holandsku prebieha stanovenie štandardov dobrej praxe v súvislosti so štandardami kvality (Kvalitatívny rámec pre zodpovednú
starostlivosť). Kontrolný úrad pre zdravotníctvo vykonáva špeciálne
úlohy ako vyhľadávanie medicínskych omylov, zlepšovanie pracov227
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ných procesov a kvality. Transparentnosť a kvalita tvoria jednu zo
základných podmienok, stanovených Úradom zdravotnej starostlivosti pre reguláciu trhového dopadu služieb domácej starostlivosti,
založeného na konkurencii. Okrem toho bol ešte zavedený systém
benchmarkingu v dlhodobej starostlivosti (Poerstamper a kol, 2007).
Fínsky systém sa sústreďuje na pozdvihnutie kvality systému
dlhodobej starostlivosti na vysokú úroveň. Mnohé samosprávy/organizácie používajú pri tvorbe služieb indikátory podľa
RAI. Organizácie používajú indikátory na účely benchmarkingu
a priamo sa zaoberajú zlepšovaním starostlivosti a blaha klientov (Finne-Soveri a kol., 2008; Noro a kol., 2005).
Aj keď je tento proces vo Francúzsku ešte stále v plienkach,
„Národná agentúra pre hodnotenie poskytovateľov opatrovateľskej a domácej starostlivosti (ANESM) vypracovala súbor
smerníc pre prax, ktoré musia ísť nad rámec štandardov stanovených v súčasných autorizačných postupoch.
V Nemecku sú Správy o kvalite služieb domácej starostlivosti
a rezidenčných zariadení vypracovávané na základe výsledkov kontroly, ktorú vykonávajú Medicínske služby zdravotných
poisťovní. Ich výsledky sú zverejňované. Od roku 2011 sa budú
kontroly robiť v každej službe alebo zariadení raz do roka.
Rakúsko je ďalším príkladom toho, ako manažment kvality presahuje bežné minimálne štandardy. Cieľom rakúskeho Zákona o kvalite v zdravotníctve je presadzovať systematický postoj ku kvalite založený na princípoch transparentnosti, výkonnosti a efektivity, ale je
aj orientovaný na pacienta. Treba však poznamenať, že tieto postupy sa väčšinou zameriavajú na akútnu zdravotnú starostlivosť a že
špecifické prístupy v službách dlhodobej starostlivosti sú nastavené
inak: zatiaľ čo právne opatrenia presadzujú ako hlavný cieľ definovanie rámcov štrukturálnej kvality, poskytovatelia začali uplatňovať
systémy manažmentu kvality (E-Qalin, QAP+), ktoré vznikli explicitne pre sektor dlhodobej starostlivosti. Tieto systémy sú založené
na výcviku, na účasti rôznych subjektov, na orientácii na procesy
a výsledky, ako aj na vzájomnej výmene interdisciplinárneho učenia
ako prostriedku na spustenie procesu kontinuálneho zlepšovania.
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Odhliadnuc od týchto príkladov pozorujeme rozvoj od zabezpečenia kvality, ktorá má zlepšiť štrukturálne aspekty kvality dlhodobej starostlivosti k opatreniam zameraným na výsledky, aj keď tie
sa väčšinou týkajú individuálnej úrovne, a nie systémovej. Okrem
toho pozorujeme tendenciu od minimálnych štandardov kvality ku
kvalite, ktorá smeruje k excelentnosti. Táto tendencia je viditeľnejšia v sektore akútnej starostlivosti, ale jej náznaky pozorujeme už
aj v individuálnych službách dlhodobej starostlivosti.

2.3 Zodpovednosti
Ak chceme v dlhodobej starostlivosti dosiahnuť a udržať úroveň kvality, ktorá je v súlade s odsúhlasenými štandardami a cieľmi zlepšenia,
jasná decentralizácia zodpovednosti je ešte dôležitejšia ako v akútnej
zdravotnej starostlivosti. Agentúry zodpovedné za kontrolu poskytovania starostlivosti, sa musia zaoberať aj zavedením systémov manažmentu kvality a ich dohľadom. To si vyžaduje zaviesť rôzne opatrenia, aby úrady, prípadne poverené tretie strany, mohli implementáciu
overiť a hodnotiť efektivitu poskytovateľov, ktorí využívajú systémy
manažmentu kvality. Spoločnosť si vyžaduje transparentnosť vo všetkom – v štandardoch a indikátoroch kvality, ale aj v zodpovednosti.
V mnohých prípadoch sú národné vlády zodpovedné za kontrolu
kvality na systémovej úrovni (napríklad Ministerstvo práce, rodiny
a sociálnych vecí a Ministerstvo zdravotníctva v Slovinsku, Úrad
pre zdravotnú starostlivosť, poverený Ministerstvom zdravotníctva,
sociálnych vecí a športu v Holandsku), ale môžu zdieľať túto zodpovednosť napríklad s regionálnymi inštitúciami (Rakúsko, Taliansko,
Španielsko, Švajčiarsko, Holandsko) a/alebo riadiacimi orgánmi
miestnych samospráv (Obecné úrady vo Francúzsku a samosprávy
vo Fínsku) a národnými agentúrami (Francúzsko). Medzi zúčastnenými krajinami existujú značné rozdiely v stupni centralizácie alebo
decentralizácie povinností (viď časť 4.1.1). Je rozdiel aj v tom, či sú
tieto opatrenia a systémy povinné alebo dobrovoľné.
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Na overenie toho, či sú splnené štandardy kvality na organizačnej úrovni, boli vytvorené rôzne nástroje kontroly a hodnotenia.
Okrem odborného výcviku niektoré kategórie zdravotníckych pracovníkov obyčajne potrebujú na vykonávanie svojho povolania aj
oficiálne povolenie alebo licenciu. Povolenia a akreditácie jednotlivých služieb a/alebo organizácií poskytovateľov sú v rámci európskych krajín (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko,
Španielsko, Švajčiarsko a Holandsko; viď aj Odsek 3.1.3) bežné.
Na základe povolenia majú zdravotnícke a sociálne služby právo
poskytovať definované služby v určitej oblasti. V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku, je potrebná akreditácia, aby služby spĺňali zákonné požiadavky, a tak mali
prístup ku finančnej podpore z verejných zdrojov. Vo Francúzsku
a Taliansku (v závislosti od regiónu) sa akreditácia zameriava na
proces alebo dokonca kritériá orientované na výsledky, zatiaľ čo
povolenie sa opiera v prvom rade o charakteristiku štruktúry.

Nies a kol., 2010

rejnej správy ku povinnostiam samotných poskytovateľov prostredníctvom sebahodnotenia, sebaregulácie a osvedčenia vydaného
treťou stranou.

2.4 Aspekty poskytovania služieb
Na popísanie a hodnotenie kvality služieb, štandardov a indikátorov vypracovali štátne a verejné orgány, organizácie poskytovateľov, ale aj výskumné a profesionálne združenia po celej Európe
štandardy a indikátory.
-

Kontrola predstavuje klasický nástroj na kontrolu kvality verejnými orgánmi, a preto sa vykonáva vo všetkých krajinách za účelom monitorovania a overenia, či sú splnené štandardy kvality, stanovené zákonom. Vykonávajú ju štátne agentúry a plní vlastne funkciu autorizácie.
Certifikácia v manažmente kvality sa robí postupmi a štandardizáciou podľa Organizácie medzinárodných noriem (International Standards Organisation - ISO) alebo Európskej nadácie pre manažment
kvality (European Foundation for Quality Management - EFQM), ale
aj iniciatívy ako E-Qalin® a iné, ktoré sa snažia prispôsobiť postupy
v manažmente kvality špecifickému prostrediu sociálnych a zdravotníckych služieb. V niektorých krajinách ako Fínsko sa ISO 9000
normy uplatňujú predovšetkým v súkromnom sektore. V Holandsku
a v niektorých regiónoch Rakúska a Talianska sa povinne zaviedli
špecifické metódy na dosiahnutie štandardov kvality.
Vo všeobecnosti majú zúčastnené európske krajiny tendenciu posúvať povinnosti v zabezpečení kvality od kontroly a inšpekcie ve230
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Príklad kritérií a indikátorov na hodnotenie kvality v dlhodobej
starostlivosti predstavuje systém manažmentu kvality E-Qalin® Quality Management System, ktorý sa používa v domoch
s opatrovateľskou službou v Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Slovinsku a Taliansku. E-Qalin® podporuje iniciatívy na
mapovanie reality v zariadeniach rezidenčnej starostlivosti tak,
že pozýva predstaviteľov všetkých zainteresovaných subjektov hodnotiť a zlepšovať 66 „umožňujúcich“ kritérií‘ (štruktúry
a procesy) a 25 kľúčových indikátorov výkonnosti (výsledky)
z piatich rôznych perspektív (rezidenti, personál, manažment,
sociálne prostredie, a „vzdelávacia organizácia“).
Vo Fínsku vytvorila vláda Národný rámec pre kvalitné služby
pre starších občanov (2008). Stanovuje celoštátne kvantitatívne a kvalitatívne ciele štruktúry služieb a obsadenie personálu.
Ďalšie indikátory, ktoré sledujú fínski poskytovatelia dlhodobej
starostlivosti, súvisia s podporou zdravia a sociálneho zabezpečenia, finančnou kontrolou a kvalitou, účinnosťou a dostupnosťou služieb. Indikátory kvality RAI, užívané vo Fínsku, pokrývajú
oblasti ako výživa, používanie rôznych psychotropných liekov,
rehabilitačnú starostlivosť a sociálne interakcie (Achterberg
a kol, 2009; Feng a kol, 2009).
V Taliansku akreditácia v zdravotníctve hodnotí minimálne
štrukturálne, technologické a organizačné požiadavky. Okrem
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niektorých všeobecných indikátorov sa definujú špecifické požiadavky pre jednotlivé služby ako sú rehabilitačné zariadenia,
sociálna starostlivosť atď.
Komisia pre kvalitu starostlivosti (Care Quality Commission CQC) v Anglicku stanovila šesť oblastí kvality, ktoré sa rovnako
týkajú zdravotnej aj sociálnej starostlivosti. Tieto oblasti sú: bezpečná starostlivosť, zlepšenie výsledkov pre občanov, dobrá
skúsenosť pre občanov, prevencia a zdravé nezávislé bývanie
a kvalita života, prístup ku službám a hodnota za peniaze. Tieto
oblasti majú široké použitie a nie sú špecifické len pre dlhodobú
starostlivosť, aj keď služby dlhodobej starostlivosti musia byť
poskytované podľa tohto rámca. Pre kontinuitu dlhodobej starostlivosti nie sú na úrovni služieb zavedené špecifické ustanovenia, okrem smerníc pre domy s opatrovateľskou službou.
V Holandsku bol zavedený Rámec kvality pre zodpovednú starostlivosť (Quality Framework for Responsible Care - (QFRC)
v roku 2007. Tento rámec obsahuje merateľné indikátory, ktoré ukazujú, či organizácia poskytuje zodpovednú starostlivosť.
Odborníci sa aktívne zúčastňujú na príprave a výkone meraní.
QFRC tvorí dôležitú súčasť práce odborníkov a spája sa s ich
ambíciami poskytovať zodpovednú a „dobrú“ starostlivosť. Výsledky z QFRC tvoria základ pre ďalšiu diskusiu s odborníkmi.
Výsledky z tejto diskusie sa dajú priamo preniesť do reálnych
vylepšení a úpravy programov a praktických postupov.
V Nemecku vytvorila Medicínska služba zdravotných poisťovní
v spolupráci s ostatnými kľúčovými hráčmi ako Národná asociácia samospráv a Asociácia poskytovateľov opatrovateľských
služieb kritériá kvality zdravotnej starostlivosti, špecifickej sociálnej starostlivosti a spokojnosti klientov. Tvoria základ pre
hodnotenie pri každoročných kontrolách, a z nich sa odvíjajú
verejne dostupné „opatrovateľské znaky“.

Všeobecný zámer je hodnotiť a monitorovať nielen kvalitu starostlivosti, ale aj aspekty, ktoré odrážajú kvalitu života. Ako sme už
spomenuli, nastáva posun od monitorovania aspektov štruktúry a
232

Nies a kol., 2010

Manažment a zabezpečenie kvality v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

procesov (alebo: vstupov a výkonov) k výsledkom (výstupom a záverom) a posun od postupov orientovaných na organizáciu a povolanie smerom k prístupom orientovaným na osobu.

2.5 Výdavky a efektivita výdavkov
Pri hodnotení nákladov systému manažmentu kvality treba brať do
úvahy viacero aspektov: náklady na jeho zavedenie (výcvik personálu, konzultácie, novú technológiu), náklady na jeho udržanie (pracovný čas personálu, náklady tretej strany – audity a certifikácia)
a nakoniec náklady na zlepšovacie opatrenia, ktoré z toho vyplývajú.
O výsledkoch manažmentu kvality v zmysle vzniknutých globálnych
nákladov nie je veľa výskumov (viď nedávny prehľad od Minkmana
a kol., 2007). Na druhej strane sú tieto náklady relatívne marginálne
v porovnaní s výsledkami zo štrukturálnych výdavkov, ktoré vznikajú
v rezidenčných zariadeniach, pripadne s nákladmi kvôli neočakávanému zatvoreniu zariadenia z dôvodu zlyhania pri plnení štandardov
kvality. Okrem toho náklady na zlepšenie kvality zahrňujú kapacity
na redukciu nákladov v strednodobom a dlhodobom výhľade. Na
druhej strane, zatiaľ čo metódy manažmentu dokážu posilniť kvalitu
a/alebo ušetriť financie regulačným orgánom, určite zvýšia pracovnú záťaž pre regulátorov (a tým si vynútia zvýšenie zdrojov).
Správy z niektorých krajín hovoria, že manažment kvality môže
zvýšiť sťažnosti zdravotníckych a sociálnych pracovníkov kvôli
záťaži zvýšenej písomnej agendy, keď nevidia žiadne hmatateľné výsledky v dennej praxi. Dôkaz pozitívneho dopadu opatrení
manažmentu kvality sa naozaj dá ťažko získať, ak sa tieto opatrenia nestanú súčasťou a balíkom všeobecnej stratégie a vedúceho
postavenia, či už v organizáciách poskytovateľov alebo na strane (verejných) nákupcov. Absencia jasných pozitívnych výsledkov
môže viesť k nesúrodému zavedeniu manažmentu kvality, s tým,
že tí, ktorí majú viac finančných prostriedkov na financovanie svoj233
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ho rozvoja alebo svoju filozofiu viac orientovanú na kvalitu, budú
môcť poskytovať vyššiu kvalitu služieb, čo bude viesť ku nerovnomernosti v rozdelení kvality. Z tohto hľadiska zostáva úloha regulačných orgánov dôležitá, nielen kvôli zabezpečeniu podmienok
pre porovnanie úrovne kvality služieb, ale aj preto to, aby viedli k
systematickému hodnoteniu kvality v dlhodobej starostlivosti, berúc do úvahy názory manažérov, profesionálov a užívateľov.
Pre verejné úrady je prijatie postupov manažmentu kvality namiesto
obyčajnej kontrolnej stratégie kľúčovou úlohou. V tom zmysle je teda
ťažké vyvážiť pozitívne podnety a sankcie: Ak napríklad nízka výkonnosť prinesie zníženie platov, je zjavné, že stratégie na zlepšenie budú
odsúdené na zlyhanie. Z hľadiska manažmentu kvality to budú práve
organizácie s nízkou výkonnosťou, ktoré budú potrebovať výcvik a finančnú podporu na zvýšenie ich kvality v strednodobej perspektíve.
Nakoniec treba myslieť na to, že aj ex ante aj ex post mechanizmy
na kontrolu kvality boli zavedené v kontexte nových stratégií manažmentu s cieľom zvýšiť možnosť výberu a konkurenciu (Huber
a kol., 2008). Pred verejnými úradmi stojí teda úloha spravovať
novovznikajúce „kvázi trhy“ v oblasti sociálnych a zdravotných služieb, a zároveň snažiť sa o lepšiu koordináciu systémov dlhodobej
starostlivosti (Leichsenring, 2004). Avšak privatizácia a nový verejný manažment bez manažmentu kvality by boli len polovičné,
nakoľko aj manažment kvality aj benchmarking si oba vyžadujú
transparentnosť a predstavujú najdôležitejšie nástroje pre verejné
orgány ako nákupcov a/alebo predajcov pri riadení systémov poskytovateľov založených na trhových mechanizmoch.

2.6 Zaangažovanosť zamestnancov
Najčastejšou metódou na zabezpečenie a rozvoj kvality v zdravotnej a sociálnej starostlivosti sú skúsenosti personálu a ich profesionálne vedomosti. Úloha profesionálnych organizácií v stano234
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vení štandardov dobrej praxe pre jednotlivé profesie sa tak stala
dôležitou črtou kvality dlhodobej starostlivosti. Dôkazy z výskumov
a systematický manažment kvality ako súčasť dennej práce však
ešte len začali budovať svoje základy v dlhodobej starostlivosti.
Odborní pracovníci v akútnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti tvoria protokoly o intervencii v rôznych situáciách ako je monitorovanie pacientov s intenzívnou starostlivosťou, mobilizácia po
chirurgických zákrokoch atď. Tento druh manažmentu chorôb sa
zaviedol aj v dlhodobej starostlivosti, napríklad v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti pri prevencii preležanín alebo pri tvorbe rozhodnutí pri starostlivosti o non-verbálnych klientov. Implementácia
takýchto odborných štandardov (viď Schiemann/Moers, 2007;
Meyer/Köpke, 2006, Nemecko) v dlhodobej starostlivosti však
nie je veľmi akceptovaná ani rozšírená, čiastočne pre špecifickú
charakteristiku služieb a zariadení dlhodobej starostlivosti. Napríklad v oblasti domácej starostlivosti sa kontrola nedá robiť do takej
miery ako v ústavnom zariadení, aj keď sa kontroly pracovníkov
domácej starostlivosti stali bežným zvykom. Možný odpor pracovníkov sociálnej starostlivosti, najmä voči tomu, že sa kladie dôraz
na postupy založené na dôkazoch, je čiastočne kvôli tomu, že prostredie, v ktorom sa starostlivosť poskytuje, je vysoko citlivé, poskytovatelia starostlivosti majú viac autonómie a ich rozhodnutia sú
ponechané na ich uváženie, napr. v domácej starostlivosti.
Je preto pochopiteľné, že tam, kde sa odborníci nezúčastňujú na
koncepcii systémov kvality, vyjadrujú svoju nespokojnosť s kvalitou takých systémov, pretože môžu pociťovať priamy konflikt medzi
odbornými smernicami a požiadavkami pre nástroje manažmentu
kvality. Pri vypracovávaní systémov manažmentu dlhodobej starostlivosti je určite potrebné, aby obsahovali aj štandardy odsúhlasené
odborníkmi. Top-down manažment kvality, ktorý nedostatočne integruje spätnú väzbu od radových pracovníkov podrýva implementáciu, pretože personál neuznáva ich právoplatnosť. Okrem toho indikátory alebo výsledky formulované bez účasti personálu, nemusia
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nadväzovať na iné druhy opatrení kvality, ako sú lojálnosť personálu
ku opatrovateľským organizáciám alebo spokojnosť pacienta.
Určite je potrebné, aby manažment prebral hlavnú zodpovednosť
pri zavedení a udržiavaní systémov manažmentu kvality. S tým súvisiace princípy výcviku a vedúceho postavenia treba podporovať,
tak ako napríklad vo Fínsku, kde systém RAI stanovuje povinný
výcvik pre manažérov dvakrát ročne. Výcvik obsahuje informácie
o tom, ako používať porovnávacie údaje v manažmente, v plánovaní stratégie a v tvorbe služieb. Popri týchto top-down“ postupoch
sa treba v tvorbe a zavádzaní systémov manažmentu kvality snažiť
o integráciu odborníkov, vrátane personálu prvej línie. Aj keď tieto
snahy niekedy vyzerajú ako ciele, ktoré treba dosiahnuť, v európskych systémoch dlhodobej starostlivosti je stále ťažké ich presne
identifikovať. Napríklad Rakúsko a Holandsko hľadajú spôsoby ako
zapojiť odborníkov do vypracovania aktuálnych štandardov kvality.
-

-

-

V Rakúsku sa pravidelne stretávajú rôzne zainteresované subjekty na regionálnej úrovni, vrátane organizácií pacientov a lekárov v úlohe poradcov. Je to v rámci tzv. „Zdravotnej platformy“, v ktorej sa navrhujú, obstarávajú a vyberajú projekty na
zlepšenie koordinácie služieb medzi ambulantnými a ústavnými
službami. V oblasti bližšej ku dlhodobej starostlivosti je E-Qalin®
metóda manažmentu kvality, v ktorej sa stretávajú odborníci,
užívatelia a ďalšie zainteresované subjekty. Audity tretích strán
sa potom vykonávajú v rámci ešte stále dobrovoľného „Národného certifikátu kvality“ pre opatrovateľské domovy v Rakúsku.
Holandsko je podobným príkladom, kde prebieha dialóg medzi zainteresovanými subjektmi, opatrovateľskými asociáciami, odbornými
skupinami a zástupcami klientov v rámci celoštátneho používania
Kvalitatívneho rámca pre zodpovednú starostlivosť (QFRC).
V Holandsku je Informačné centrum kvality KICK (Quality Information Centre), ktoré zdravotníckym organizáciám poskytuje
súčasné vedomosti pre dennú prax. KICK je modul s viac ako
400 protokolmi. Členovia KICK (opatrovatelia, zdravotné sestry,
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personál kvality) tieto protokoly aj aktualizujú. Skúsenosti a odborná spôsobilosť členov, ktorí sú odborníci vo svojej práci, sú
základom praktického využitia súborov protokolov. KICK má 120
členov z týchto sektorov: domáca starostlivosť, domy ošetrovateľskej starostlivosti, rezidenčné centrá, duševné zdravie, starostlivosť o nespôsobilé osoby, vzdelávanie, nemocnice. Stručne
povedané, organizácie, ktoré sú členmi KICK, hrajú aktívnu úlohu v rozvoji a výmene od praktických až po dátové vedomosti.
Ďalšia výzva sa týka účasti neformálnych opatrovateľov v manažmente kvality, pretože hranice medzi formálnou a neformálnou starostlivosťou sa stierajú a neformálni opatrovatelia nie vždy obhajujú
rovnaké záujmy ako staršie osoby, o ktoré sa starajú. (Triantafillou
a kol., 2010). Presne takéto situácie medzi formálnym a neformálnym alebo medzi dôvernosťou a odstupom však môžu kvalifikovať
neformálnych opatrovateľov ako kľúčové postavy pri definovaní
plánovania a hodnotenia kritérií indikátorov kvality a výkonnosti.

2.7 Angažovanosť užívateľov
Úloha užívateľov služieb v manažmente kvality dlhodobej starostlivosti sa vyznačuje niekoľkými špecifickými vlastnosťami. V prvom
rade tento výraz obsahuje niečo viac ako len priamych prijímateľov
služieb. To platí predovšetkým v komunitnej starostlivosti, kde sa
neformálni opatrovatelia zapájajú aj do opatrovateľských aktivít,
napríklad nahrádzajú aj ošetrovateľskú starostlivosť (Bonsang,
2009). Aj keď neformálnych opatrovateľov nie vždy možno považovať za zástupcov primárnych užívateľov, tvoria dôležitý subjekt
v zabezpečení a hodnotení kvality.
Na úrovni politiky sú užívatelia zastupovaní organizáciami, ktoré
obhajujú ich záujmy a vystupujú ako obhajcovia, aby bolo isté, že
ich hlasy bude počuť. Vzťah týchto organizácií – od organizácií pre
seniorov v Rakúsku cez Carers UK (Opatrovatelia vo Veľkej Britá237
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nii), alebo dokonca Eurocarers (Euroopatrovatelia) na európskej
úrovni – až po skutočných užívateľov môže byť rôzny, tak ako aj
stupeň ich profesionalizácie a zapojenia do tvorby politiky.
K otázkam týkajúcim sa spokojnosti pacientov (alebo rezidentov, alebo užívateľov) treba pristupovať so zreteľom na dlhodobú starostlivosť.
Názory starších ľudí s krehkým zdravím o kvalite ich starostlivosti môžu
byť skreslené ich strachom z prerušenia služieb alebo z inej formy odplaty. Interaktívna povaha starostlivosti a špecifická situácia neformálnych opatrovateľov si však vyžadujú také systémy manažmentu kvality,
v ktorých majú svoje pevné miesto užívatelia a opatrovatelia, aj keď ich
záujmy môžu byť protichodné, a to v celom procese, počnúc posudzovaním potrieb a končiac hodnotením kvality služieb.
Môžeme vyzdvihnúť niektoré špecifické príklady rôznych prístupov
k manažmentu kvality:
-

-

V Holandsku sa organizácie klientov a spotrebiteľov rýchlo zaktivizovali v kontrole poskytovateľov starostlivosti, napríklad pomocou
zbierania a uverejňovania informácií o výkonoch. Okrem toho Holandsko využíva tzv. Index kvality spotrebiteľa (Consumer Quality
Index), čo znamená štandardizovaný systém pre merania, analýzu
a hlásenie skúseností spotrebiteľov zdravotnej starostlivosti. Ba čo
viac, Holandsko má aj silnú organizáciu užívateľov dlhodobej starostlivosti. Táto organizácia má sformulovaný svoj silný a emancipačný pohľad na dlhodobú starostlivosť, ktorý vyjadruje, že starší
človek v núdzi je sám osebe cenný človek a nielen prijímateľ starostlivosti. Podľa tohto pohľadu sa má starostlivosť zamerať na ľudské
hodnoty (LOC, 2010), a nie primárne na hodnoty poskytovateľov
starostlivosti, tvorcov politiky alebo dozorných úradov.
Vo Fínsku majú klienti explicitne zaručené právo zúčastňovať sa
a ovplyvňovať plánovanie a implementáciu liečby a služieb, ktoré
sú pre nich určené. Pacient a poskytovateľ služby spolu navrhnú
plán a musia súhlasiť s tým, ako bude daná liečba, služba, starostlivosť alebo rehabilitácia prebiehať. Užívatelia majú oficiálny
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nárok na informácie o alternatívnych výkonoch, na všetky informácie, ktoré sa ich týkajú; a naopak, aj oni musia o sebe poskytnúť
relevantné informácie. Pacienti majú zaručenú transparentnosť
informácií týkajúcich sa ich zdravotného stavu, svojich lekárskych
záznamov a relevantných informácií o čakacej dobe na liečbu.
V Nemecku majú rezidenti v domoch ošetrovateľskej starostlivosti, zastúpení zvoleným výborom, oficiálne právo na vyjadrenie k rozhodnutiam, týkajúcim sa napr. pobytu, stravy a sociálnej
starostlivosti, plánovania a organizovania programu, ako aj finančných a organizačných vecí. Do tohto nároku patrí aj ich podpora
zo strany príbuzných a dobrovoľníkov v prípade, ak si nemôžu
sami uplatniť svoje právo, napr. z dôvodu ich zdravotného stavu.
V Slovinsku zavedenie hodnotenia E-Qalin® v niektorých domoch
s opatrovateľskými službami naznačuje posun smerom k hodnoteniu kvality, týkajúceho sa výhradne spokojnosti ich obyvateľov
a kvality života.
Vo švédskej politike kvality tvorí dôležité miesto názor pacienta
na opatrovateľské služby, alokované rôznymi opatrovateľskými
organizáciami. V každom okresnom úrade a každej samospráve pracuje komisia pacientov. Jej funkciou je pomáhať jednotlivým pacientom a prispievať k rozvoju kvality v zdravotníckom
systéme. Na základe názorov a sťažností pacientov komisie im
pomáhajú získavať informácie, podporujú kontakty medzi pacientmi a zdravotníckym personálom a pomáhajú pacientom
nadviazať kontakty s vhodnou agentúrou. Nakoniec komisie
podávajú hlásenia o závažných chybách poskytovateľom starostlivosti a opatrovateľským útvarom.
Nakoniec aj skúsenosti z Anglicka ukazujú, že sa tam urobili
konkrétne kroky na to, aby sa do hodnotenia kvality a merania
výsledkov zdravotnej a sociálnej starostlivosti zahrnuli aj názory
a skúsenosti užívateľov opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Hodnotenia výkonnosti Trustov primárnej starostlivosti
vychádzajú z názorov užívateľov služieb. Čo sa týka obecných
úradov a odborov sociálnej starostlivosti, dostávajú súhrnné
známkovanie podľa názorov ľudí, ktorí užívajú ich služby.
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Tieto príklady sú dôkazom skutočnosti, že čo sa týka zabezpečenia kvality, neformálni opatrovatelia a užívatelia získavajú stále
silnejší hlas. Napriek ťažkostiam v praxi a metodike sa zbierajú
merania spokojnosti a názory užívateľov počuť stále častejšie. Aj
keď sú názory užívateľov služieb veľmi subjektívne a individuálne, zisťovanie princípov a perspektív, ktoré vyjadrujú mnohí starší
ľudia, má svoj význam. Zatiaľ čo však aktívna účasť starších ľudí
a ich opatrovateľov pri zabezpečovaní kvality rastie na individuálnej úrovni, na kolektívnej úrovni je slabo vyvinutá.

3 Zabezpečenie kvality na štyroch
úrovniach
V tejto časti sa pozrieme na rôzne prístupy k zabezpečeniu kvality
a rozvoja kvality zo štyroch rôznych perspektív, ktoré súvisia s niekedy
odlišnými záujmami na úrovni systému, poskytovateľa alebo organizácie a na individuálnej úrovni profesionálov, užívateľov a opatrovateľov.

Nies a kol., 2010

3.1.1 Legislatíva
Nie je veľa zákonov a nariadení o zlepšení kvality starostlivosti,
najmä v službách dlhodobej starostlivosti, no v posledných desaťročiach sa zavádzajú zákony a zákonné normy, ktoré sa týkajú
zdravotných a sociálnych služieb. Cieľom mnohých zákonodárnych postupov je zabezpečiť spravodlivé služby a rovnosť medzi
prijímateľmi starostlivosti a služieb bez ohľadu na ich vek.
Vzhľadom na rozdielne ústavné súvislosti sa v krajinách s centralizovaným riadením môžu nájsť zákonné nariadenia s celoštátnym
pôsobením, zatiaľ čo v krajinách s federálnym usporiadaním a/alebo decentralizovanými sociálnymi systémami sa riadia regionálnymi a lokálnymi nariadeniami (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko). V jednotlivých krajinách pozorujeme nové vývojové trendy:
-

3.1 Systémová úroveň
Vo všetkých krajinách, ktoré sa zúčastnili na tejto štúdii, existujú
zákony, ktoré zabezpečujú svojim obyvateľom poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb na primeranej úrovni. Kvalite starostlivosti sa v legislatíve venuje nepretržitá pozornosť. Stále naliehavejšia je potreba účasti užívateľov služieb v posudzovaní kvality
starostlivosti a zvyšovanie transparentnosti poskytovaných služieb. Znamená to, že ak poskytovateľ služieb splní všetky zákonné
normy, verejné orgány mu udelia povolenie na výkon. Dodržanie je
nariadené zákonom a úradnými postupmi, vrátane dozoru. Vznikajú systémy založené na samoregulácii a osvedčeniach vydaných
treťou stranou (viď časť 2.3).
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V Anglicku sa v roku 2009 spojili tri komisie do jednej Komisie kvality starostlivosti (Care Quality Commission - CQC), a tak pokryli
zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť a služby duševného
zdravia. Toto prechodné štádium bude pokračovať až do konca
roka 2010. Predpisy sa posúvajú od národných minimálnych štandardov smerom ku hodnoteniu, založenom na výsledkoch.
Vo Fínsku existuje „Národný rámec pre kvalitné služby pre starších občanov“, smernica vydaná Ministerstvom sociálnych vecí
z zdravotníctva a Asociácie fínskych miestnych a regionálnych
orgánov v roku 2001. Pôvodný rámec bol aktualizovaný v roku
2008, keď sa doňho zapracovali stratégie vládneho programu,
národných cieľov politiky staršieho veku, výsledky hodnotenia
tohto rámca, nové výskumné údaje a zmeny súvisiace s obsahom reformy fínskej samosprávy. Okrem toho, v roku 2011 sa
plánuje implementovať nový Zákon o zdravotnej starostlivosti.
V Nemecku bol v roku 2008 prijatý Zákon o rozvoji dlhodobej starostlivosti, ktorý má zabezpečiť lepšiu kvalitu zavedením odborných
štandardov, každoročných kontrol služieb domácej starostlivosti
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a domov s opatrovateľskou službou s transparentnými výsledkami.
Patrí sem aj plán na posilnenie prevencie a rehabilitácie v dlhodobej
starostlivosti, ako aj celoštátne zakladanie miestnych Podporných
centier starostlivosti, kde sa uplatňuje manažment starostlivosti
a manažment jednotlivých prípadov (case management).
V Španielsku sa vytvorila databáza služieb a zdrojov (s názvom Sieť služieb SAAD), ktorá má zaručiť kvalitu a efektivitu
dávok a služieb, zabezpečujúcich dlhodobú starostlivosť v tejto krajine. Systém pre autonómiu a závislosť (SAAD – System
for Autonomy and Attendance to Dependance) uvažuje aj nad
vytvorením konzultačnej komisie a ďalších konzultačných orgánov, ktoré sa budú, okrem iného, zaoberať vypracovaním štandardov a problémami kvality.
Vo Švajčiarsku, tak ako aj v mnohých iných krajinách, nemá dlhodobá starostlivosť svoj vlastný právny základ. Za tvorbu a implementáciu politiky kontroly kvality v dlhodobej starostlivosti sú
zodpovedné kantóny.
Švédsko má dva zákonné rámce, jeden na zabezpečenie dobrej starostlivosti o zdravie, založenej na princípoch rovnosti pre
celú populáciu s prioritami pre tých, ktorí sú v najväčšej núdzi,
a druhý, ktorá vyzýva samosprávy, aby poskytovali potrebnú
pomoc a podporu svojim obyvateľom.
Vo Francúzsku sú do kvality zapojené najmenej tri agentúry
s rôznymi úlohami: Národný fond pre autonómiu a solidaritu (CNSA - National Fund for Autonomy and Solidarity), ktorý
plní funkciu „koordinačného orgánu“; Národná agentúra pre
hodnotenie poskytovateľov dlhodobej starostlivosti (ANESM National Agency for Assessing LTC Providers) zodpovedná za
smernice pre prax a certifikáciu z poverenia Ministerstiev zdravotníctva a sociálnych vecí; a ANSP z poverenia Ministerstva
práce je zodpovedná za kvalitu služieb, poskytovaných v domácnosti. Nová situácia vznikla v júli 2009, keď sa zaviedli regionálne zdravotnícke agentúry, ktoré pokrývajú nielen primárnu
a nemocničnú starostlivosť, ale aj služby dlhodobej starostlivosti. Nie je však ešte jasné, ako to ovplyvní reguláciu kvality.
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Z týchto uvedených príkladov vyplýva, že národné a regionálne
legislatívne rámce pre dlhodobú starostlivosť sú často menej
súvislé a viac fragmentované ako rámce, ktoré určujú akútnu
zdravotnú starostlivosť. Služby dlhodobej starostlivosti tak musia pôsobiť v rámci rôznych systémov a na rôznych vládnych
úrovniach, a tie nemusia vždy byť konzistentné. To sa týka najmä kombinácie dlhodobej starostlivosti a akútnej starostlivosti,
rehabilitácie a prevencie u starších ľudí s krehkým zdravím.

3.1.2 Dozor
Dozor je najčastejší postup, ako sa dá dosiahnuť zabezpečenie
minimálnych štandardov kvality. V krajinách, kde takýto dozor
existuje, je obyčajne jeden orgán na celoštátnej úrovni, zodpovedný za kontrolu inštitúcií v zdravotnej a sociálnej oblasti (Holandsko, Švajčiarsko, Anglicko). V Rakúsku má každý región jeden kontrolný orgán, ktorý obyčajne patrí pod regionálnu správu.
Vo Francúzsku túto úlohu vykonávajú tzv. Départements, ktoré
tvoria ďalšiu administratívnu úroveň medzi regionálnou a obecnou úrovňou. Vo Švajčiarsku sa od poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti vyžaduje poskytovanie konkrétnych údajov pre Federálny štatistický úrad, ktorý sleduje efektívnosť nákladov a kvalitu služieb.
V Anglicku je povinné predkladanie údajov do CQC, a tiež aj
samohodnotenie, aby sa posúdilo, ako konkrétna služba spĺňa
potreby užívateľa. Tieto údaje sa vyžadujú od poskytovateľov
zdravotných aj sociálnych služieb, a oba subjekty podliehajú
dozoru. Dozor je prísnejší pre poskytovateľov sociálnej starostlivosti, kde sa často robia tzv. kľúčové inšpekcie, ale aj náhodné, či tematické. Kvalita služieb sa známkuje hviezdičkami.
V Holandsku musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti každoročne pre úrad, vykonávajúci kontrolu, posielať údaje o indiká243
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toroch výkonnosti. Správa o kvalite musí byť prístupná verejnosti.
Každé dva roky sa vydáva Index kvality spotrebiteľa, ktorý prezentuje skúsenosti a zhodnotenie užívateľa.

kvality poskytovateľov služieb v celej krajine. Autonómne
komunity sú zodpovedné za vytvorenie svojich vlastných
kritérií, berúc do úvahy minimálne kritériá vytvorené SAAD,
aby získali akreditáciu vo svojom regióne a aby mohli udeľovať akreditáciu tým poskytovateľom služieb, ktorí spĺňajú
tieto kritériá.

3.1.3 Akreditácia a certifikácia
Akreditácia je dobrovoľná (alebo niekedy povinná) metóda zabezpečenia kvality (ex ante), ktorú obyčajne vykonáva nezávislá „tretia“ strana, ktorá nezastupuje ani odberateľa, ani poskytovateľa služby, ale obyčajne je to verejný orgán. Požiadavky na
službu sú definované a zhodu posudzujú odborní konzultanti.
V mnohých krajinách je akreditácia podmienkou, aby služby dostali finančné príspevky a/alebo úhradu za službu z verejných
zdrojov.
-

-

-

Nedávno zaviedli vo Francúzsku experimentálny postup, kde
všetky komerčné spoločnosti, ktoré majú objektívne záznamy v auditorskej a certifikačnej oblasti a pôsobia v oblasti
dlhodobej starostlivosti, môžu požiadať o akreditáciu služieb
domácej starostlivosti a domov s opatrovateľskými službami.
Po splnení kritérií, ktoré stanovila celoštátna agentúra ANESM, bude táto monitorovať akreditačný proces, ktorý začal
koncom roka 2009.
V holandskom zdravotníctve boli založené dva akreditačné
orgány: jeden pre akreditáciu nemocníc (NIAZ) a druhý pre
harmonizáciu kvality v zdravotníctve a sociálnych službách
(HKZ). Ten druhý poskytuje certifikačné schémy a predstavuje inciatívu poskytovateľov starostlivosti, poisťovacích subjektov a klientov.
V Španielsku musia všetci poskytovatelia služieb získať
akreditáciu, aby sa mohli integrovať do „Siete služieb“ v
„Systéme autonómie a závislosti“ (SAAD), a aby mohli poskytovať služby. SAAD zakladá potrebu vytvoriť minimálne
kritériá pre uniformné celonárodné štandardy pre garanciu
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Certifikácia je dobrovoľná metóda zabezpečenia kvality. Počas tohto procesu prebieha hodnotenie zhody so špecifickým
systémom manažmentu kvality (ISO 9000, EFQM, etc.) treťou
stranou, ktorou je obyčajne akreditovaná súkromná certifikačná agentúra, ktorá vydá certifikát o tom, že tá organizácia je
v súlade s princípmi, definovanými v jej štandardách.
-

-

V Taliansku certifikát kvality zaručuje schopnosť certifikovanej organizácie formovať a riadiť svoje vlastné zdroje a tvorivé procesy, pomocou ktorých sa identifikujú a plnia potreby
klientov. Pri žiadosti o certifikát musí poskytovateľ starostlivosti vysvetliť, ktoré pracovné procesy používa a musí ich
popísať v manuáli kvality. Hodnotenia vykonávajú rôzne
certifikačné orgány. Pozerajú sa napríklad na organizačnú
štruktúru, manažment ľudských a materiálnych zdrojov, obsah poskytovaných služieb, diagnostické a terapeutické protokoly, kvalifikácie personálu a správny výkon experimentálnych činností.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo Švajčiarsku musia splniť minimálne kritériá, ktoré stanovujú jednotlivé kantóny. Dve hlavné organizácie v oblasti certifikácie inštitúcií
v dlhodobej starostlivosti podporujú a vytvárajú štandardy
ISO. Certifikácia a akreditácia poskytovateľov starostlivosti
je dobrovoľná.

Ako sme už spomínali, tieto formy sebaregulácie a sebahodnotenia sa v dlhodobej starostlivosti objavujú stále častejšie, pričom
podporujú manažment kvality, ktorý má za úlohu namiesto sa245
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motných minimálnych štandardov zlepšiť a zvýšiť kvalitu alebo
excelentnosť.

3.1.4 Národné štandardy a smernice
Niektoré krajiny si vytvárajú celonárodné štandardy a smernice,
podľa ktorých regionálne a obecné úrady organizujú poskytovanie služieb, uspokojujúcich potreby obyvateľstva, a tak zabezpečujú v systéme určitú úroveň kvality.
-

-

-

Národný rámec pre kvalitné služby pre starších ľudí sú
smernice, ktoré boli zavedené vo Fínsku, aby slúžili ako
nástroj pre tvorcov rozhodnutí a riadiacich pracovníkov
v regiónoch pri tvorbe a hodnotení služieb pre starších
ľudí. Tento rámec stanovuje národné ciele, ktoré musia služby spĺňať. Popisuje stratégie zvyšovania kvality
služieb pre starých ľudí v troch rozmeroch: podporovať
zdravie a prosperitu, obsadenie personálu a manažment,
a podmienky pre bývanie a prostredie, v ktorom sa poskytuje starostlivosť.
V Anglicku bol vypracovaný Národný rámec pre služby pre
starších ľudí, ktorý sa zaoberá problémami, s ktorými sa
starší ľudia stretávajú pri poskytovaní starostlivosti, aby
sa tak dosiahla vysoká kvalita služieb. Kľúčové štandardy,
podchytené v Rámci, zahŕňajú plány na odstránenie vekovej diskriminácie a na podporu starostlivosti, orientovanej
na klienta s novo integrovanými službami. Vznikla nová
úroveň tzv. zmiešanej starostlivosti v domácom prostredí
a v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti. NHS robí
tiež opatrenia v prevencii mozgových príhod, na podporu
zdravia a aktívneho života a na zníženie počtu pádov u starých ľudí. Pre starších ľudí sa v rámci duševného zdravia
zakladajú integrované služby.
Národné orgány (DGAS) a nezávislé agentúry (ANESM)
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vo Francúzsku vydali v systéme dlhodobej starostlivosti rôzne normy a smernice, ktoré potom miestne orgány
a poskytovatelia starostlivosti transformujú do služieb
podľa potrieb obyvateľstva. Agentúry majú za úlohu stanoviť smernice pre najlepšiu odbornú prax, recertifikáciu
zamestnancov, akreditáciu ústavnej starostlivosti a domácej starostlivosti (ANESM). Medzi ich ďalšie aktivity
patrí podpora inovatívnej organizácie nových služieb,
podpora výskumu (CNSA) a posilnenie profesionalizácie
(CNSA, ANSP).
Sieť pre rozvoj kvality v oblasti starostlivosti v Nemecku
vypracováva od roku 1999 Národné odborné štandardy.
S prihliadnutím na dlhodobú starostlivosť vznikol v rokoch
2003 – 2005 „Okrúhly stôl o starostlivosti“, pri ktorom sa
stretli odborníci z oblasti zdravotnej a sociálnej za účelom
diskusie o štandardoch a smerniciach pre tvorcov politických rozhodnutí a pre praktických lekárov. Výsledkom bola
„Charta práv pre ľudí s potrebou dlhodobej starostlivosti
a asistencie“. Následne vzniklo v roku 2009 Informačné
centrum, založené Federálnym ministerstvom pre rodinné záležitosti, občanov seniorov, ženy a mládež, s cieľom
podporovať ďalšie zlepšovanie kvality dlhodobej starostlivosti a asistencie poskytovaním rád a podpory odbornej aj
laickej verejnosti.
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí vo Švédsku vytvorilo niekoľko smerníc, ktoré poskytujú tvorcom rozhodnutí a odborníkom odporúčania v rámci definovaných chorôb.
Národné registre kvality zbierajú informácie o individuálnych problémoch pacientov, intervenciách a ich výsledkoch
tak, aby sa všetky údaje zhromaždili a dali analyzovať na
jednotnej úrovni. Víziou týchto registrov kvality, ktorých je
70 po celom Švédsku, je vytvoriť systém všeobecných vedomostí, ktorý sa dá využívať pre kontinuálne vzdelávanie,
zlepšenie kvality a manažmentu všetkých služieb zdravotnej starostlivosti. (viď Rámček. č. 1).
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Rámček č 1: Päť registrov pre dlhodobú starostlivosť vo Švédsku
Registre často obsahujú údaje o špecifických problémoch, diagnózach a postupoch a výsledkoch. V registroch, využívaných pre dlhodobú starostlivosť, sa
zbierajú údaje z existujúcich registrov, ale aj z prieskumov v rámci samospráv
a od ďalších poskytovateľov starostlivosti.
1) Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí – Regionálne porovnania
zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti (Äldreguiden)
V posledných rokoch sa zvýšila diskusia o posilnení postavenia klientov. Vzniklo
hnutie za zvýšenie transparentnosti. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí
poskytuje sprievodcu starostlivosti pre starších občanov (Socialstyrelsen: Öppna jämförelser inom vården och omsorgen av äldre – Äldreguiden), kde si ľudia
môžu porovnať na internete rôzne indikátory kvality pre domy s opatrovateľskou
službou a zariadenia s krátkodobým pobytom (http://aldreguiden.socialstyrelsen.
se/). Niektoré indikátory sa tiež týkajú podpory rodiny a úrovne vzdelania personálu.
Register používa indikátory ako dostupnosť, zapájanie, počet zamestnancov, kompetencie, strava, podpora neformálnych opatrovateľov, účasť lekárov, manažment,
hodnotenie a informovanosť. Údaje sa zbierajú z oficiálnych štatistík obyvateľstva
a zo štatistiky o poskytovateľoch Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí.
2) Obecné úrady a regióny a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí
– Regionálne porovnania kvality v zdravotnej starostlivosti a porovnania efektivity medzi okresnými úradmi
Register na meranie využíva 57 indikátorov z hľadiska kinických výsledkov, skúseností pacientov, dostupnosti a vynaložených nákladov. Údaje sa zbierajú aj
z niekoľkých ďalších registrov (SKL och Socialstyrelsens – Öppna jämförelser av
hälso- och sjukvårdens kvalite och effektivitet – Jämförelser mellan landsting).
3) Obecné úrady a regióny – Regionálne porovnania starostlivosti o starých ľudí
Register na meranie využíva 13 indikátorov rozdelených do skupín v piatich
okruhoch, ako dobrá prax, sociálna starostlivosť a služby, personál, náklady, počet osôb v domácej starostlivosti, domy ošetrovateľskej starostlivosti. Údaje sa
zbierajú z oficiálnych štatistík, z iných registrov a prieskumov. Väčšina indikátorov sa týka osôb starších ako 80 rokov (SKL – Öppna jämförelser äldreomsorg).
4) Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí – Švédsky register paliatívnej starostlivosti
Register na meranie využíva 8 indikátorov. Personál dostáva otázky o podmienkach
klienta v poslednom týždni života (Socialstyrelsen – Svenska palliativa registret).
5) Upozornenia na situáciu seniorov ( Senior Alert)
Register používa indikátory ako výživa, prevencia pádov a preležaniny. Nie je to
národný register. Údaje sa získavajú pomocou skríningov a zbierajú sa z primárnej
starostlivosti a iných odvetví zdravotnej starostlivosti. Ďalej sú tam správy o nákladoch na starostlivosť v samosprávach (Vad kostar verksamheten i din kommun?
Rapport från KSL) a prieskumy užívateľov (Socialstyrelsens brukarundersökningar).
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Indikátory, používané v Anglicku, sa využívajú na kontrolu miestnych samospráv vo všetkých oblastiach verejných služieb až po
zdravotnú starostlivosť, policajné a ďalšie miestne zložky. V rámci zdravotnej starostlivosti sa tvoria indikátory kvality pre akútne
zariadenia a v stanovenej lehote aj pre služby v komunite. Nie je
však ešte jasné, ako dobre budú tieto indikátory odrážať vzťahy medzi jednotlivými službami. Národná komisia pre kvalitu,
v ktorej hlavné zainteresované subjekty spolupracujú v rozvíjaní
a zlepšovaní otázok kvality, bude hrať vedúcu úlohu pri rozvoji
indikátorov kvality pre NHS. NHS bude tiež zverejňovať správy
o kvalite, ktoré budú odrážať tri témy: bezpečnosti, skúsenosti
a výsledkov pacienta. Porovnateľné informácie budú dostupné
na internetovej stránke NHS Choices. Národné minimálne štandardy pre domy s opatrovateľskou službou a domácu starostlivosť obsahujú definície o minimálnej kvalite starostlivosti pre ich
služby, ale nezahŕňajú dráhy klienta medzi jednotlivými službami.

Pokrok vo vývoji národných štandardov a smerníc sa pozoruje najmä v krajinách s tendenciou budovať dlhodobú starostlivosť podľa
medicínskeho modelu. Národné štandardy a smernice môžu mať
väčšiu šancu zabezpečiť rovnosť na celoštátnej úrovni a ich účinnosť je vyššia, ak na tvorbe týchto často zložitých mechanizmov sa
podieľajú vedúci národní odborníci.

3.2 Organizačná úroveň
Metódy a koncepty pre meranie a posudzovanie kvality v dlhodobej
starostlivosti nie sú presadzované len vládnucimi orgánmi na celoštátnej a regionálnej úrovni, ale aj iniciatívami jednotlivých organizácií. Najmä väčšie organizácie začali používať manažment kvality
zo strategických príčin, ale tiež aj – v rastúcom konkurenčnom trhu
– za účelom splnenia vonkajších požiadaviek na transparentnosť.
Používané metódy majú vplyv na klasické systémy manažmentu
kvality (ISO, EFQM) a aj na nemocničný sektor, kde boli systémy
manažmentu aplikované už oveľa skôr. Napriek týmto ťažkostiam
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zaznamenávame posun smerom ku inovatívnym metódam a indikátorom, ktoré sú viac prispôsobené sektoru sociálnej starostlivosti.

3.2.1 Systémy manažmentu kvality a audity
V rôznych krajinách sa uplatňujú rôzne systémy manažmentu kvality, niektoré so zameraním na všeobecné medzinárodné systémy
a rámce, ako sú Celkový manažment kvality, EFQM alebo ISO9000,
ale sú aj snahy prispôsobiť tieto systémy vlastnostiam nemocníc alebo dokonca špecificky službám dlhodobej starostlivosti. Jednotlivé
organizácie poskytovateľov a verejné orgány na rôznych úrovniach
prispeli k ďalšiemu rozšíreniu certifikácie treťou stranou podľa vnútorného manažmentu kvality a samohodnotenia kvality. Okrem toho
audity môžu prispieť ku kontrole ekonomickej životnosti a efektívneho
využitia verejných zdrojov. Ako sme už spomenuli, stúpajú úsilia na
zohľadnenie výsledkov a záverov, týkajúcich sa kvality starostlivosti,
a nielen vstupných premenných (štruktúry a procesy) (viď časť 2.4).
Okrem toho sa začína kombinovať zabezpečenie kvality so zlepšovacími stratégiami na zdokonalenie celkovej úrovne kvality.
-

Rastúci počet domov s opatrovateľskou službou v Rakúsku pracuje so systémom E-Qalin®, čo je systém manažmentu kvality, vytvorený konzorciom partnerov z Rakúska, Nemecka, Talianska, Luxemburska a Slovinska. Tento systém kombinuje klasické nástroje
manažmentu kvality s organizačným rozvojom a primeranými
učebnými a výcvikovými metódami. Je to potenciálne východisko
pre posilnenie a zapojenie personálu a ďalších zainteresovaných
subjektov do zlepšovania procesov a výsledkov služieb. Prednedávnom sa dala do používania verzia pre služby domácej starostlivosti. Niektoré regionálne audity kontrolovali jednotlivé verejné
domy opatrovateľskej služby a/alebo sektor sociálnej starostlivosti
pre starších ľudí, najmä ich organizačnú výkonnosť, ekonomickú
životnosť a zodpovednosť. Treba spomenúť viedenskú „Komisiu
pre domácu starostlivosť“, ktorá začala ovplyvňovať sektor dlho-
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dobej starostlivosti pomocou rôznych odporúčaní, štúdií a modelových projektov, týkajúcich sa odborných znalostí a priameho kontaktu s obyvateľmi a ich rodinami. Ich odporúčania viedli napríklad
k hmatateľnému zlepšeniu manažmentu prepúšťania klientov zo
zariadenia, rozšíreniu malých ubytovacích zariadení, rozvoju manažmentu chorôb a dráh (spôsobov) starostlivosti pri vybraných
chorobách, ako aj k prvému zaradeniu sociálnych pracovníkov
medzi kmeňových zamestnancov v domoch s opatrovateľskými službami. Nakoniec bol pokusne zavedený Národný certifikát
kvality pre domy s opatrovateľskými službami ako vonkajší audit
a certifikačný proces pre organizácie, ktoré používajú akreditované systémy manažmentu kvality.
Vo Francúzsku stále viac agentúr domácej starostlivosti pristupuje ku manažmentu kvality pomocou zapojenia sa do rôznych typov certifikačných procedúr (ISO9001, Qualicert, AFNOR), ktoré
poskytujú súkromné „certifikačné firmy“, pričom každá z nich má
svoje špecifické kritériá. Domy ošetrovateľskej starostlivosti používajú model „Angelika“, ktorý umožňuje vstup do manažmentu
kvality, ako aj nový akreditačný program. Správy z rôznych francúzskych inšpekčných orgánov zostávajú zverejnené. Netýka
sa to však správ z Národného inšpektorátu pre sociálne veci
(IGAS), ani z účtovného súdu. Obe inštitúcie vydali po vykonaní
auditu v rôznych agentúrach domácej starostlivosti sériu správ
ohľadom ich organizačnej výkonnosti, ekonomickej životnosti
a zodpovednosti. Správa účtovného súdu z roku 2005 obsahovala
výsledky sledovania všetkých druhov poskytovateľov dlhodobej
starostlivosti, zatiaľ čo nedávna štúdia z júna 2009 od IGAS sa
zamerala na kvalitu len v agentúrach domácej starostlivosti. Obe
prísne posudzovali nielen kvalitu ich riadenia, ale aj to, aký dopad
má zlá výkonnosť poskytovateľa na spokojnosť užívateľa a jeho
kvalitu života. Správy tiež poukázali na to, že pri hodnotení kvality
sa veľmi nebrali do úvahy názory neformálnych opatrovateľov.
Vo Fínsku si samosprávy a opatrovateľské organizácie môžu
sami vybrať svoj mechanizmus kvality. Zabezpečenie kvality
môže byť systematické alebo sporadické. Obľúbeným spôsobom
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je prijatie systému Celkového manažmentu kvality (Total Quality
Management - TQM) alebo modelu Karta vyrovnaných výkonov
(Balanced Score Card - BSC), zahrňujúca celú organizáciu odhora dolu. Prijatie žiadneho z týchto systémov nie je povinné.
Samosprávy a ostatné organizácie poskytovateľov si kontrolujú svoju výkonnosť nezávisle od seba. Rôzne aspekty kvality sa
skúmajú na úrovni klienta. Národný rámec pre kvalitné služby
pre starších ľudí stanovuje kvantitatívne a kvalitatívne ciele pre
štruktúru služieb a pre úroveň personálu na celoštátnej úrovni.
V Taliansku sa zabezpečuje kvalita služieb zdravotnej, sociálnozdravotnej a sociálnej starostlivosti inštitucionálnymi nástrojmi (akreditačnými mechanizmami na regionálnej úrovni) a dobrovoľnými
certifikátmi (napr. pomocou ISO 9000).
Kvalitatívny rámec pre zodpovednú starostlivosť (QFRC) bol uvedený pred pár rokmi v Holandsku na základe indikátorov, ktoré boli
výsledkom spoločného súhlasu poskytovateľov služieb, odborníkov
a užívateľov služieb. Na organizačnej a odbornej úrovni treba splniť
niekoľko smerníc. QFRC obsahuje merateľné indikátory, ktoré ukazujú, či organizácia poskytuje zodpovednú starostlivosť. QFRC umožňuje Správnej rade sledovať, či manažment dokáže „zvládnuť“ kvalitu
a zodpovednú starostlivosť. Na základe výsledkov QFRC Správna
rada a komisia zamestnancov a užívateľov služieb môžu potom hovoriť s manažmentom o prenose výsledkov do postupov pri budovaní
kvality, pri zlepšovaní postupov, o opatreniach, ktoré budú urobené
a o rozsahu dosiahnutých zlepšení. QFRC je dôležitý pre získanie
členstva v Holandskej organizácii poskytovateľov starostlivosti.
V rámci projektu E-Qalin Slovinsko vykonalo prvé pilotné uvedenie
indikátorov kvality v domoch s opatrovateľskou službou. S podporou výcvikovej agentúry, ktorá robí výcvik a podporuje implementáciu projektu E-Qalin® je v Slovinsku do tohto modelu zapojených
už viac ako 30 takýchto zariadení. Podľa ich predstaviteľov uznal
manažment týchto domovov projekt E-Qalin® ako nástroj, ktorý
umožňuje komplexný prístup ku zabezpečeniu kvality a ku uspokojeniu špecifických potrieb a vlastností dlhodobej starostlivosti
o starších ľudí. S projektom E-Qalin® domy s opatrovateľskými
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službami posudzujú kritériá, týkajúce sa štruktúr a procesov, ako
aj indikátory výkonnosti, ktoré sú založené na prieskumoch spokojnosti zákazníkov. Výsledky výkonov samohodnotenia v podstate slúžia všetkým zainteresovaným subjektom a na stimuláciu
zlepšenia kvality. Počnúc rokom 2011 bude platiť aj vonkajší audit
a certifikácia pre domy s opatrovateľskými službami.
Španielsky SAAD stanovuje niektoré nariadenia o dokumentácii
a informáciách, týkajúcich sa užívateľov služieb a zamestnancov,
ktoré potrebujú poskytovatelia služieb na získanie akreditácie.
V tom zmysle sa musia všetci poskytovatelia služieb správať podľa interných nariadení, plánu manažmentu kvality, charty služieb,
dokumentácie, vzťahujúcej sa na užívateľa služieb a zamestnancov, pohotovostného plánu, protokolu činnosti a iných informácií
alebo dokumentácie, relevantných pre kompetentné úrady.
V Anglicku sú zdravotné a sociálne služby registrované a kontrolované inštitúciou CQC. Služby sociálnej starostlivosti musia pre CQC vyplniť Výročné hodnotenie zabezpečenia kvality
(AQAA). Tento postup zahŕňa samohodnotenie toho, ako služby
spĺňajú potreby ich užívateľov. Okrem toho sa do CQC musia
hlásiť základné fakty a čísla, napríklad o počte ľudí s demenciou a o finančných zdrojoch rezidentov. CQC môže užívateľom
služieb zadať prieskum na zistenie spätnej väzby. Čo sa týka
tohto rámca, len niektorí väčší poskytovatelia zaviedli vnútorné
systémy manažmentu kvality a získali certifikát od tretej strany.
Hodnotenie kvality je stále viac založené na samohodnotení, ako
napríklad pomocou dotazníka AQAA. Na jednej strane to ušetrí
peniaze regulátorom, na druhej strane to zvyšuje nápor práce na
poskytovateľov starostlivosti a objednávateľov služieb. Preťaženie papiermi je častý dôvod sťažností odborníkov, ktorí si myslia,
že ich to rozptyľuje od vykonávania ich povinností v praxi.

Systémy samohodnotenia a samoregulácie nie sú identické. Čo sa
týka miery, do akej sú systémy kvality povinné pre poskytovateľov
starostlivosti, medzi krajinami existujú veľké rozdiely. Z výskumov
neexistujú jasné návody, ktorému postupu treba dať prednosť.
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3.2.2 Testovanie, monitorovanie and indikátory výkonnosti
Práca so systémami manažmentu kvality viedla k tomu, že sa začalo
viac pozornosti venovať výsledkom poskytovania služieb a hľadaniu
indikátorov, ktoré môžu byť sledované a porovnávané v rôznych službách (viď napr. Poerstamper a kol., 2007). Existuje ešte veľa technických problémov, ako napríklad sledovanie case mix a zohľadnenie
historicky určených rozdielov (viď Zimmerman a kol., 1995). Metodologická spoľahlivosť a validita sú ľahko napadnuteľné, najmä ak sa
rozhoduje o tom, do akej miery by sa zistenia mali uverejniť.
-

-

-

Rakúske Ministerstvo sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa pravidelne spája relevantné zainteresované subjekty do „Pracovnej skupiny
pre dlhodobú starostlivosť“, ktorá monitoruje a každoročne vypracúva správy o dlhodobej starostlivosti. Údaje regionálnych samospráv
a Agentúr sociálneho poistenia obsahujú počty miest v domoch
s opatrovateľskými službami, počet hodín poskytovaných služieb,
ceny (denné taxy, hodinové taxy) služieb, počet a typ zamestnancov,
ale ešte stále nie sú celkom spoľahlivé. Okrem toho chýbajú špecifické indikátory kvality, týkajúce sa kontinuity starostlivosti, kultúrnej rôznorodosti, spokojnosti pracovníkov, ktorí poskytujú starostlivosť alebo
spokojnosť príjemcov služieb a ich rodinných príslušníkov.
Vo Fínsku rebríček kvality a efektívnosti založený na RAI zhruba
ukazuje, že zdroje spĺňajú potreby klientov a nemíňajú sa zbytočne. Vzdialenosti na vidieku sú veľké a životná úroveň je nízka: týmto problémom by sa malo venovať viac pozornosti. Spolu
s hodnotením RAI, ktoré obsahuje 300 – 400 položiek, zbierajú
sa aj niektoré položky za štrukturálnu kvalitu. Počet užívateľov
RAI z roka na rok rastie, takže pre rozhodovanie na celoštátnej
a obecnej úrovni sú k dispozícii podrobné, pomerne reprezentatívne informácie. Ďalšie celoštátne sledovanie štrukturálnej kvality nemusí byť potrebné. Kľúčové otázky v dlhodobej starostlivosti
sú: koľko je treba personálu a aké musí mať vzdelanie?
Talianska národná a regionálna legislatíva zaviedla v posledných
rokoch veľa indikátorov v zdravotnej starostlivosti a sociálnej po-
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moci. Väčšina týchto indikátorov sa sústreďuje na také aspekty
ako náklady na jednotlivé služby alebo procesy, štrukturálna charakteristika (počet voľných postelí, počet všeobecných lekárov),
organizácia zdravotníckych služieb a využitie zdrojov, ale nie krížom služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Pretože v Španielsku nie je na celoštátnej úrovni vypracovaný
žiadny konkrétny rámec, španielska Národná agentúra pre regionálne zdravotnícke služby vytvorila stále fórum na tému kvality
a akreditácie v zdravotnej starostlivosti, zahrňujúce 16 regiónov
a autonómnych provincií. Jedna z preberaných tém sa týka kritérií kvality pri výbere akreditovaných dodávateľov pre Národnú
zdravotnú službu. Tieto kritériá siahajú od aspektov, týkajúcich sa
klinickej kvality, až po organizačnú kvalitu a sériu zmiešaných kritérií ako sú dráhy starostlivosti, schopnosť poskytovať asistenčné
služby, protokoly koordinovaného prepúšťania klientov, efektivita
služieb podľa klinických indikácií, formálne posudzovacie metódy, hodnotenie kvality poskytovaných služieb, výcvik, jednotnosť
vo vypĺňaní formulárov, implementácia monitorovacích systémov
o základnej úrovni výkonov, priame prepojenie na objednávacie
centrá obecných zdravotníckych orgánov a dostupnosť.
Švédske Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí zodpovedá
za rozvoj národných indikátorov kvality. Je založený na modeli, ktorý vypracoval Štockholmský mestský úrad, podobnom, aký sa používa v Holandsku v Anglicku. Proces začína zbieraním informácií
o špecifickej oblasti záujmu, napr. zo smerníc a/alebo programov
o starostlivosti. Odborné skupiny a zainteresované subjekty potom
tieto Indikátory prediskutujú a sformulujú. Indikátory by mali mať vedeckú spoľahlivosť a validitu, musia by relevantné, významné a musia sa dať zmerať. Mali by byť založené na najlepších dôkazoch.
Zdravotná starostlivosť v Anglicku je organizovaná cez trusty, najmä trustom primárnej starostlivosti (PTC) a trustom NHS..Trusty
primárnej starostlivosti objednávajú a poskytujú zdravotné služby
a tvoria 80% rozpočtu NHS. Trusty by si mali sami vypracovať svoje vlastné indikátory kvality, ktoré sú v súlade s troma celoštátne
stanovenými oblasťami kvality: bezpečnosť pacienta, efektivita
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zdravotnej starostlivosti a skúsenosti pacienta. Indikátory kvality
sa používajú na určenie toho, ako dobre tieto oblasti vyhovujú celoštátne stanoveným cieľom. Pri stanovení platieb nemocníc sa
používa veľké množstvo rôznych kritérií, vrátane výsledkov hlásených pacientom (PROM). Domy s opatrovateľskými službami
nemusia používať žiadne špecifické indikátory kvality, musia len
dodržiavať národné minimálne štandardy. Z niektorých nástrojov
na hodnotenie, ktoré sa od nich vyžadujú, môžu vzniknúť indikátory kvality, ako napríklad MDS-RAI. Validita a spoľahlivosť týchto
nástrojov však nie je regulovaná, len ich obsah.
V Holandsku väčšina služieb dlhodobej starostlivosti podlieha celoštátnemu testovaniu. Testovanie zahŕňa také oblasti ako personál
(kvalita práce), finančná výkonnosť, spokojnosť zamestnancov, indikátory klienta (štandardy zodpovednej starostlivosti), poskytovanie služieb, spokojnosť zamestnancov a výsledky kvality (čiastočne
založené na CQ indexe) (Poerstamper et al, 2007). Národná zastrešujúca organizácia pre dlhodobú starostlivosť hrá motivujúcu úlohu
v systéme testovania. Ešte je treba zodpovedať veľa metodických
otázok. Konkrétne kvalitu je ťažko operacionalizovať. Všetky činnosti smerujúce ku zlepšeniu závisia od zodpovednosti organizácie.

Testovanie je teda nástroj, ktorý si získava popularitu v niektorých
krajinách. Vo vykonávaní týchto porovnávacích meraní však existujú
vážne metodologické problémy: kontrola case mix, vykonávateľnosť
kvality starostlivosti a kvality života a porovnateľnosť okolností, v ktorých sa služby vykonávajú – to sú všetko otázky, na ktoré nie je ľahké
nájsť odpoveď. Je tiež otázne, či je tento nástroj dostatočne vnímavý
voči rôznorodým aspektom dlhodobej starostlivosti o starších ľudí.

3.2.3 Zlepšovacie opatrenia a procesy
Verejní aj súkromní poskytovatelia hľadajú možnosti zlepšenia rozvoja kvality a hodnotiacich procesov. Často ich snahy smerujú k
založeniu samostatných organizácií, ale v niektorých krajinách sa
256

Nies a kol., 2010

Manažment a zabezpečenie kvality v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

podnikajú kroky na rozširovanie služieb o integrovanú starostlivosť,
ktorej dôležitou súčasťou je aj dlhodobá starostlivosť. Motivácie
ku zlepšovaniu neboli vždy také významné, a pozitívne výsledky
v zmysle kvality ešte čakajú na svoje prejavenie.
-

-

-

V Rakúsku sú zlepšovacie opatrenia pre rodinných príslušníkov,
ktorí sa starajú o členov rodiny s demenciou, podporované nielen
ministerstvom, ale aj organizáciami poskytovateľov. V roku 2007
sa napríklad začal projekt finančnej a organizačnej podpory odľahčovacích služieb (respite care) pre opatrovateľov, ktorých príbuzní
majú demenciu, a v roku 2009 vyšla príručka o demencii (http://
www.pflegedaheim.at). Ďalej rakúska Federácia domov s opatrovateľskými službami aktívne podporuje aj iniciatívu E-Qalin®.
Národný rámec pre kvalitné služby o starších ľudí vo Fínsku ako
smernica špecifikuje princípy a kritériá o počte a úrovni personálu a odporúčania pre minimálne kritériá pre 24-hodinovú starostlivosť. Tento rámec pomáha presadzovať zlepšenie dostupnosti,
bezpečnosti a pohodlia prostredia, v ktorom prebieha starostlivosť o starších ľudí, napríklad poskytnutím primeraného počtu
samostatných izieb v domoch s opatrovateľskými službami.
Vo Francúzsku Ministerstvo zdravotníctva prostredníctvom svojho výskumného odboru (DREES/mire) a v spolupráci s Národným fondom pre autonómiu a solidaritu (CNSA) začalo rôzne
tendre na výskum, týkajúci sa kvality v domácej starostlivosti.
Patrí sem hodnotenie nových intervencií, ako manažér/koordinátor prípadu/starostlivosti, (case/care/ manager/coordinator),
programy prepúšťania klientov zo starostlivosti a programy integrovanej starostlivosti a multidisciplinárna tímová práca. Uviedli sa
aj inovatívne „balíky“ manažmentu prípadov (case management)
a inovatívnych programov odľahčovacích služieb so zameraním
na Alzheimerovu chorobu. CNSA venovala 290 miliónov Euro
v roku 2009 na inovatívne aktivity, súvisiace s investíciami a modernizáciou poskytovateľov, výcvik a profesionalizáciu personálu. Desať miliónov Euro sa venovalo inovácii a výskumu. CNSA
si tak pomocou rôznych nástrojov osvojila funkciu monitorovaciu
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a odbornú: výmenu informácií medzi výskumnými pracovníkmi a
poskytovateľmi o návrhoch a metodológii rôznych experimentov
a o ich hodnotení; monitorovaciu a poradenskú činnosť; spájanie
výsledkov a dobrej praxe, prenos overených inovácií do legislatívy a monitorovanie rozširovania inovatívnych postupov.
Úrad pre kontrolu v zdravotníctve (IGZ) v Holandsku stanovil, aké
údaje musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti odovzdávať
v rámci integrovanej starostlivosti v roku 2010. Tieto súbory indikátorov integrovanej starostlivosti sa týkajú štyroch ochorení: diabetu,
CHOCHP, srdcového zlyhania a mozgovej príhody. V integrovanej
starostlivosti o klientov s viac ako jedným chronickým ochorením sa
musí sledovať päť indikátorov. Poskytovanie údajov je povinné pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzavretú zmluvu
s poisťovacím subjektom, pre ostatné organizácie je to dobrovoľné. IGZ predpokladá, že v roku 2012 bude mať kompletný súbor
indikátorov pre integrovanú starostlivosť. Súbor bude povinný na
celoštátnej úrovni. Okrem toho štandardy pre starostlivosť o osoby
s demenciou budú vytvorené v rokoch 2010 a 2011.
Nadácia PREZO v Holandsku propaguje systém manažmentu kvality, ktorý popisuje, ktoré činnosti odborníkov a organizácií
môžu pomôcť pri poskytovaní zodpovednej starostlivosti a ktoré
podmienky sú potrebné na vykonávanie týchto aktivít. Poskytovatelia starostlivosti musia vytvoriť podmienky pre odborné činnosti zabezpečením primeraného a kompetentného personálu,
vhodných zdravotníckych pomôcok, primeraných metód pre informovanosť a komunikáciu, organizovaním pravidelného plánu
starostlivosti v systéme bezpečného bývania. Poskytovateľ monitoruje efektívnosť týchto podmienok podľa indikátorov kvality
a ak je to potrebné, začne podnikať aktivity na zlepšenie (Program
Starostlivosťou ku lepšiemu). Výsledky už spomenutého QFRC
sú dostupné na internetovej stránke www.KiesBeter.nl („vyberte
si to lepšie“). Tieto údaje sa zverejňujú z dôvodu transparentnosti
a motivuje to aj organizácie ku zlepšeniu kvality ich starostlivosti.
V mnohých regiónoch, ktoré sa zúčastnili na holandskom Národnom programe o demencii, sa zistila potreba dosiahnuť ozajstnú
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integrovanú starostlivosť o pacientov s demenciou. Na podnet Ministerstva zdravotníctva začala v minulom roku Alzheimerova asociácia spolu s národnou zastrešujúcou organizáciou poisťovateľov
starostlivosti nový program - Program pre integrovanú starostlivosť
o pacientov s demenciou. Niekoľko regiónov urobilo veľký pokrok
v rozvoji integrovanej starostlivosti. Nedávno boli prezentované prvé
výsledky a predpokladá sa, že plnohodnotná starostlivosť o pacientov s demenciou bude zavedená v celej krajine v roku 2012.
Vo Fínsku tiež neustále rastie potreba spolupráce medzi odborníkmi
a potreba integrácie služieb. Rozvíjajú sa nové metódy práce, ako
manažment prípadu/starostlivosti, manažment prepúšťania klientov
a programy integrovanej starostlivosti v práci multidisciplinárnych
tímov. Cieľ programu KASTE je napríklad dosiahnuť ciele zabezpečením primeraného personálu, posilnením zručností, a využívaním
efektívnych modelov spolupráce v službách sociálnej a zdravotnej
starostlivosti. Ďalší projekt s názvom PERFECT mal za cieľ vytvoriť
indikátory hodnotenia na základe národných registrov, aby sa zlepšil
dopad, náklady a účinnosť reťazcov starostlivosti prostredníctvom
rôznych ustanovizní pre rôzne skupiny pacientov.
Švédsky projekt „Esther“ vznikol ako návrh na vytvorenie spolupráce medzi akútnou starostlivosťou, primárnou starostlivosťou a komunitnou starostlivosťou, so zameraním na starších pacientov.
Projekt bol vytvorený podľa metódy Znovu-vytvorenie procesov v
zdravotnej starostlivosti (Health Care Re-engineering HPR/BPR).
Niekoľko procesov sa prispôsobilo potrebám starších pacientov,
napr. že v rámci procesu prechodu medzi rôznymi organizáciami
a poskytovateľmi musia všetky informácie ísť spolu s pacientom.
Ďalší model, ktorý je rozšírený vo Švédsku, je model spoločného plánovania: Keď je pacient odoslaný zo zariadenia akútnej starostlivosti, tak sa zástupcovia tohto zariadenia stretnú
so zástupcami miestnych orgánov hodnotenia potrieb, a (podľa
potreby) aj s neformálnym opatrovateľom, aby spoločne naplánovali rehabilitačnú a ďalšiu starostlivosť.
Národný rámec služieb pre starších ľudí v Anglicku poskytuje rôzne organizačné štandardy pre integráciu zdravotnej a sociálnej
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starostlivosti v rámci prechodnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj
pre postupy pri mozgovej príhode a pre podporu zdravia v staršom
veku. Okrem toho CQC bude vykonávať špeciálne hodnotenia,
v ktorých poskytovatelia budú sledovať cesty pacientov v systéme
zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Témy pre špeciálne hodnotenia sa vyberú každý rok tak, aby sa zistili medzery v poskytovaní starostlivosti. Jednou z prvých možných tém je, ako fungujú
v zdravotnej a sociálnej starostlivosti cesty pre pacientov s mozgovou príhodou a pre ich opatrovateľov. Závery týchto hodnotení
môžu byť dôvodmi pre hodnotenie alebo odporúčanie pre prax.
Tieto výsledky ukazujú, že je tu niekoľko krajín, ktoré sa snažia o integráciu služieb dlhodobej starostlivosti s akútnou starostlivosťou,
prevenciou a neformálnou starostlivosťou. V skutočnosti to ešte
nefunguje, ale existuje veľa pilotných štúdií a prvé kroky sme už
zaznamenali. Udržateľnosť týchto nových foriem integrovanej starostlivosti, ako aj výsledky pre klientov a spoločnosť sa musia ešte
len preukázať. Už teraz je však jasné, že tento vývoj pochopili tvorcovia politiky, poskytovatelia starostlivosti, a – možno aj – užívatelia
služieb. Malo by to zlepšiť rozdrobenosť súčasných systémov a organizácií, a tým aj rozdrobené postupy v opatrovateľských službách,
ktorým sú podrobovaní starší ľudia s viacnásobnými problémami.

3.3 Odborná úroveň
Odborníci - profesionáli tvoria prvú líniu v manažmente kvality
starostlivosti o užívateľov služieb. Musia si byť neustále vedomí
všetkých zmien, ktorým užívatelia služieb podliehajú a navrhovať
intervencie, ktoré prinesú zlepšenia. Schopnosti odborných pracovníkov vykonávať tieto úlohy závisia od ich zručností, komunikácie a použitia správnych smerníc a systémov na hodnotenie.
Výsledky závisia tiež od správnej kombinácie zručností (skill mix)
odborníkov, ktorí sa spolu snažia plniť potreby užívateľov. So zvyšujúcimi sa úlohami v manažmente – vrátane manažmentu kvality
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– je menej času na kontakt s užívateľmi služieb. Na uspokojenie
požiadaviek, ktoré majú priniesť lepšiu ucelenosť, kontinuitu a kvalitu, vznikajú nové úlohy v procese rastúceho dopytu. Niektoré príklady tohto vývoja uvádzame nižšie.

3.3.1 Profily profesií / noví odborníci / nové úlohy
V krajinách, ktoré sa zúčastnili tejto štúdie, je niekoľko príkladov nových úloh, ktoré vznikli v dlhodobej starostlivosti s cieľom zlepšenia
kvality, poskytovanej užívateľom služieb. Najčastejšou inováciou
v náplni práce je vznik manažérov procesu prepúšťania (discharge
managers), ktorých úlohou je riadiť prechod pacienta medzi nemocnicou a domácou starostlivosťou (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko,
Švajčiarsko, Anglicko, Holandsko). Lekári vo Francúzsku môžu po
absolvovaní potrebného výcviku získať status „koordinátorov“ v domoch s opatrovateľskými službami. V niektorých krajinách (napr.
v Rakúsku, Slovinsku a Taliansku) zaviedli personál, ktorý je popri
ďalších povinnostiach zodpovedný aj za manažment kvality. V Holandsku vznikla nová oficiálne uznaná špecializácia „ošetrovateľská medicína“, ale zatiaľ žiadna krajina nenasledovala tento príklad.
Nie je to prekvapujúce, ak vezmeme do úvahy, že sa ešte nestalo
všeobecnou normou vo všetkých krajinách, aby riaditelia domovov
opatrovateľských služieb museli mať špecifický výcvik.
Zatiaľ čo vznikajú nové úlohy pre odborných pracovníkov, zvyšuje
sa aj multidisciplinárna spolupráca a stierajú sa hranice medzi jednotlivými odbornými výkonmi pri plnení komplexných potrieb pre
starších ľudí (Triantafillou, 2004). Odborníci pracujú vo viacerých
zariadeniach a vykonávajú činnosti, ktoré nie sú striktne vymedzené len v ich odbornom profile. Niekedy koordinácia starostlivosti,
napríklad v manažmente prípadov a starostlivosti (case/care management) umožňuje spoluprácu odborníkov, pričom sa starostlivosť o pacienta sleduje a hodnotí spoločne. Aj keď ešte výnimočne, ale objavuje sa snaha o definíciu tzv. „strážcu hraníc“ – styčnej
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osoby pre prelínanie funkcií. Ich úlohou je integrovať rôzne profesie, napr. v zdravotníckych zariadeniach sa niekedy kombinuje
úloha prípadových manažérov a zdravotných sestier.
Ďalšie prípady pochádzajú z Rakúska, kde sa sociálni pracovníci
stali súčasťou kmeňového personálu v domoch opatrovateľskej
služby, a z niektorých kantónov vo Švajčiarsku, kde domáce služby,
ktoré tradične zamestnávajú len personál pre zdravotnícke a sociálne služby, začali po prvý raz zamestnávať aj sociálnych pracovníkov.
V Anglicku sa v rámci Intermediárnej starostlivosti, čo je v podstate
nová služba so zameraním na dlhodobú starostlivosti, začala spolupráca s psychológmi, ktorí pomáhajú užívateľom služieb vyrovnať
sa so stratou funkčnosti a zvyšujúcou sa závislosťou.

3.3.2 Zlepšovacie procesy v štruktúrach
Štruktúry a systémy, zavedené pre zlepšenie starostlivosti prostredníctvom kontinuálneho profesionálneho vzdelávania a rozvoja
zručností, sú zastúpené v povinnej aj dobrovoľnej schéme. Zvyšovanie minimálnych štandardov pre zručnosť personálu však vedie
zdravotný a sociálny sektor viac ku povinnému výcviku.
-

-

Dve krajiny (Fínsko a Taliansko) uz vyžadujú, aby všetok personál,
pracujúci v zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kontinuálne udržiaval a rozvíjal svoje zručnosti v súlade so súčasnými vedomosťami.
Vo Fínsku sú zamestnávatelia zodpovední za ďalšie vzdelávanie
a výcvik svojich zamestnancov, ako aj za ich financovanie. Toto
odporúčanie stanovuje 3-10 dní výcviku ročne podľa úrovne profesionálneho vzdelania zamestnanca. Ďalej je zamestnávateľ povinný podávať hlásenia o ďalšom vzdelávaní (počet účastníkov, dĺžka
trvania, náklady) Komisii zamestnávateľov miestnych orgánov.
Krajiny s dobrovoľnými schémami majú zavedený systém podnecujúcich a/alebo odradzujúcich stimulov na podporu kontinuálneho
rozvoja, ako zvýšenie platu alebo negatívne posudky. Tu sa však vy-
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tvára možnosť vzniku rozdielov v kvalifikácii pracovnej sily, pretože
to nezaručuje, že týmto požiadavkám vyhovie 100% pracovnej sily.
Posudky sa používajú na hodnotenie odborných výkonov a môžu
mať následky, ak sa odborníci pravidelne nezapájajú do aktivít prinášajúcich zlepšenie. (Anglicko, Taliansko). Vo Francúzsku sú platy
odvodené od úrovne vzdelania, ale keďže zamestnanci s najvyššou
kvalifikáciou zarábajú len o 20% viac ako minimálny plat, finančné
motivácie na získanie kvalifikácie sú relatívne malé.
Získanie kvalifikácie a oficiálne zvyšovanie vzdelania so zameraním na dlhodobú starostlivosť je stále bežnejšie (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko). V niektorých prípadoch je táto vyššia úroveň vzdelania dobrovoľná,
ale motivácia pre jej získanie sa zvyšuje so zvyšovaním platu.
Činnosti v dlhodobej starostlivosti, ktoré si kedysi nevyžadovali
vzdelanie, teraz vyžadujú minimálnu úroveň výcviku. V Anglicku
je bežné, že zdravotnícki asistenti musia mať tzv. celonárodne
platný výcvik odbornosti pred nástupom do zamestnania (National Vocation Qualification NVQ) Náklady na výcvik často hradia
zamestnávatelia, aby zabezpečili vysokokvalifikovanú pracovnú
silu, pretože to môže byť užitočné pri hľadaní dohôd o službách.
Tam, kde mechanizmy, prinášajúce zlepšenie nie sú povinné
ani motivujúce, poskytovatelia dlhodobej starostlivosti sa musia
spoliehať na dobrú vôľu odborníka a jeho záujem o zlepšenie.
Organizácie s dobrým financovaním, ktoré si môžu dovoliť zaplatiť za výcvik personálu, pravdepodobne dosiahnu v praxi vyššiu
úroveň ako tie, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov.

V poslednej dobe sa stále viac uznáva potreba a význam odborného
výcviku a vzdelávania a odbornej kvalifikácie v sektore dlhodobej starostlivosti. Dlhodobá starostlivosť teda stojí pred fázou profesionalizácie. Je to však často na dobrovoľnej báze, služby si nie vždy môžu
dovoliť profesionálny výcvik a mnohokrát pracujú zamestnanci bez kvalifikácie. Odborná kvalifikácia a výcvik môžu mať strategický význam
aj pre rozvoj udržateľnej pracovnej sily v dlhodobej starostlivosti, pretože len slušné postavenie môže pritiahnuť vysoký počet potrebných
263

Manažment a zabezpečenie kvality v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

Nies a kol., 2010

zamestnancov dnes aj v budúcnosti. Ba čo viac, personál so slabou
kvalifikáciou môže spôsobiť priveľa chýb, ktoré vedú ku značným nedostatkom kvality a k závislosti klientov, ktorej by sa dalo vyhnúť.

3.3.3 Akreditácia a registrácia
Aj keď poskytovatelia dlhodobej starostlivosti (organizácie) sú akreditovaní a registrovaní na systémovej úrovni, existujú aj mechanizmy na
zabezpečenie toho, aby aj jednotliví odborníci dosiahli dostatočnú kvalifikáciu pre prax. Regulátori stanovujú požiadavky s ohľadom na vzdelanie,
výcvik a kvalifikáciu, ktoré musia odborníci pri registrácii splniť. Vo väčšine prípadov sú tieto požiadavky stanovené celoštátne (Anglicko, Fínsko,
Francúzsko, Španielsko, Švédsko, Holandsko), ale v rámci obcí alebo
regiónov sa môžu niektoré požiadavky líšiť (Švédsko, Švajčiarsko). Existujú tiež etické a profesionálne kódexy, ktoré musia odborníci dodržiavať
(Deontologický kód). Nariadenia a kódexy, ktoré musia odborníci spĺňať,
sú právne záväzné a ich porušenie môže mať za následok vyškrtnutie
odborníka z registra alebo dokonca jeho uväznenie (Taliansko).

3.3.4 Komunikácia a vzájomná informovanosť
Už dlhšiu dobu je badaterľný trend rastu používania elektronických alebo internetových systémov hodnotenia za účelom lepšieho sprostredkovania informácií o pacientoch medzi profesionálmi v jednotlivých
zariadeniach. (Fínsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko).
Elektronické internetové systémy zlepšujú včasnosť prenosu informácií a umožňujú rôznym profesionálom meniť informácie o pacientoch
v reálnom čase. Elektronické systémy však nie sú všade a vždy vnímané ako podpora procesu poskytovania starostlivosti. Keď tieto systémy nie sú dostupné, profesionáli sa spoliehajú na písomnú a ústnu
komunikáciu vo svojich multidisciplinárnych a spoločných pracovných
ustanovizniach. (Anglicko, Taliansko). Kvalita a pravidelnosť vzájomnej informovanosti bude závisieť od schopností dotyčného personálu.
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3.4 Užívatelia
Všeobecne pozorujeme, že pri výkonoch starostlivosti a ďalších
službách sa myslenie postupne orientuje na spotrebiteľa. Rastie
hnutie na posilnenie užívateľov služieb a neformálnych opatrovateľov (Nies/Berman, 2004). Tento vývoj vytvára nové požiadavky
a príležitosti pre aktivity poskytovateľov, užívateľov a neformálnych
opatrovateľov v zabezpečovaní kvalitnej starostlivosti.
Väčšina občanov v EÚ dáva prednosť domácej starostlivosti, a preto
rodiny budú hrať dôležitú úlohu pri poskytovaní dlhodobej domácej
starostlivosti. Nie každý je však schopný poskytnúť starostlivosť a nie
každý má členov rodiny alebo priateľov, ktorí to môžu vykonávať. Preto určité množstvo formálnych služieb musí byť poskytované vo verejných zariadeniach. Ako teda môžu neformálni opatrovatelia a užívatelia služieb zabezpečovať kvalitu starostlivosti a poskytovaných
služieb? V zúčastnených krajinách pozorujeme, že užívatelia služieb
a neformálni opatrovatelia sa začali aktívne podieľať na zabezpečovaní kvality starostlivosti spoločnými rozhodnutiami a spoločnými dohodami, možnosťami výberu, prieskumami spokojnosti a zvýšeným
hľadaním informácií. V tomto odseku vysvetľujeme spomínané spôsoby, ktoré užívatelia služieb používajú pri riadení kvality prijímaných
služieb a predkladáme príklady z partnerských európskych krajín.

3.4.1 Informovaný súhlas a spoločné rozhodovanie
V partnerských krajinách sa dá vymenovať súbor etických opatrení a/
alebo nariadení, ktoré podporujú proces spoločného rozhodovania a motivujú užívateľov služieb a neformálnych opatrovateľov, aby sa aktívne
podieľali na plánovaní starostlivosti. Krajiny majú jednu spoločnú črtu –
majú zavedené systémy a modely na aktívnu účasť užívateľov služieb na
plánovaní starostlivosti a na informovaný súhlas. Tieto mechanizmy sa
líšia v tom, či sú vynúteniteľné zákonom (Anglicko, Fínsko, Taliansko, Holandsko) alebo sú dôsledkom dobrovoľných postupov (France, Sweden).
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Fínsko je krajina, v ktorej je informovaný súhlas silne podporovaný
zákonom, služby a liečba sa poskytujú na základe vzájomného súhlasu medzi poskytovateľmi sociálnej a zdravotnej starostlivosti a užívateľmi služieb. Užívatelia služieb musia dostať právo zúčastňovať
sa a ovplyvňovať plánovanie a implementáciu svojej liečby a služieb.
Užívateľ a poskytovateľ služby spoločne vypracujú plán o tom, ako sa
liečebný proces, služba, starostlivosť alebo rehabilitácia majú vykonávať. Tento systém je podobný aj vo Švédsku, Anglicku a Holandsku.
V Anglicku sa vyžaduje súhlas užívateľa na všetkých úrovniach; od
procesu plánovania až po poskytovanie služieb. To platí aj v situáciách, keď užívatelia služieb nie sú schopní rozhodovať o svojej
starostlivosti. Ak užívateľ služby nie je schopný sám sa rozhodovať,
neformálny opatrovateľ aj ostatní opatrovatelia musia dodržiavať
Zákon o duševných schopnostiach. Zákon im má pomôcť pri tvorbe
rozhodnutí v mene druhej osoby a konať tak, ako je to v najlepšom
záujme tej osoby. Aj keď užívateľ služby nie je spôsobilý rozhodovať, musí byť čo najviac zapojený do celého procesu rozhodovania.
Naopak, vo Francúzsku zákon stanovuje, že užívatelia služieb a/
alebo ich rodinní príslušníci musia byť informovaní o rozhodnutiach, týkajúcich sa nárokov na dávky a služby, ale nevyžaduje sa
získanie ich formálneho súhlasu alebo ich účasť v celkovom procese rozhodovania. Odporúča sa len, aby sa užívatelia služieb
zúčastňovali na tomto procese a vyjadrovali svoj názor ku plánu
starostlivosti a miestu výkonu opatrovania.

V mnohých krajinách nie je účasť užívateľov v zmysle informovaného
súhlasu a spoločného rozhodovania v dlhodobej starostlivosti bežná,
ani nie je vo všetkých prípadoch povinná. Pre ľudí, ktorí majú obmedzené posudzovacie schopnosti, sa robia špeciálne legislatívne úpravy.

3.4.2 Možnosti výberu
V súvislosti s Novým verejným manažmentom a zavedením trhových
mechanizmov pojem „viac možností výberu pre užívateľov“ silno
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ovplyvnil vývoj vznikajúcich systémov dlhodobej starostlivosti v Európe. Nápad zvýšiť kúpnu silu užívateľov prostredníctvom finančnej
podpory (príspevok na opatrovanie, osobný rozpočet, priame platby
atď.) na individuálny nákup služieb sa rozšíril takmer vo všetkých európskych krajinách (MISSOC, 2009). Na strane ponuky, tendencie
ku prevažne trhovému poskytovaniu služieb viedli k vzniku nových
súkromných, neziskovo orientovaných a ziskovo orientovaných poskytovateľov a vo väčšine krajín aj ku doplnkovým službám a novým
kombináciám sociálnej starostlivosti. Zatiaľ čo však užívatelia služieb
si môžu vyberať medzi rôznymi druhmi poskytovateľov, vo vzťahu ku
rôznym typom služieb alebo „balíkov starostlivosti“ to neplatí. Rastúci počet (malých) poskytovateľov prispel tiež k ešte väčšiemu rozdrobeniu dlhodobej starostlivosti a novým problémom v koordinácii
a integrácii, pretože snahy o rozvoj a zabezpečenie kvality oproti službám v rámci „reťaze starostlivosti“ zaostávajú. Verejné orgány, ktoré
zazmluvňujú individuálne služby namiesto „balíkov starostlivosti“ ešte
len začínajú rozvíjať kritériá kvality, ktoré presahujú hranice individuálnej organizácie alebo služby. Nové koncepcie ako manažment
prípadu a manažment starostlivosti, ako aj koncepcia „objednávania“
(commissioning)5 by mohli byť hnacou silou budúceho vývoja takých
kritérií a zodpovedajúceho zabezpečenia kvality.
Vo väčšine partnerských krajín osoby, ktoré majú nárok na užívanie služieb, si môžu vybrať, či si služby nakúpia sami, alebo chcú,
aby ich starostlivosť riadil niekto iný a môžu si vybrať peňažné
dávky alebo služby, ale postupom času sa vyvíjajú kombinované
systémy (Lundsgaard, 2005; Glasby/Littlechild, 2009).
-

Osoby s nárokom na starostlivosť vo Fínsku môžu dostať od
samosprávy kupón (voucher) na nákup služieb zo súkromného
sektora. Užívateľ služieb si potom môže vybrať zo zoznamu po-

5	�������������������������������������������������������������������������������������
Výraz ‘commissioning’ (objednávanie) znamená komplexný proces, do ktorého patria rôzne činnosti od hodnotenia potrieb obyvateľstva, zoraďovanie zdravotných výsledkov, obstarávania výrobkov a služieb, a riadenie poskytovateľov služieb (viď http://www.dh.gov.
uk/en/Managingyourorganisation/Commissioning/DH_865) a treba ho odlišovať od čistého
obstarávania , vytváranie tendrov či uzatvárania zmlúv.
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skytovateľov, akreditovaných samosprávou. Tento systém akreditácie môže pomôcť zabezpečiť kvalitu starostlivosti, poskytovanej individuálnymi službami ako aj primerané využitie zdrojov.
Nemecké poistenie dlhodobej starostlivosti stanovuje možnosť vybrať si medzi peňažným príspevkom a vecnou službou, prípadne
kombináciou oboch. Zatiaľ čo peňažný príspevok dostane obyčajne neformálny opatrovateľ, osoby s nárokom, ktoré si vyberú vecné služby, si môžu vybrať medzi rôznymi lokálnymi poskytovateľmi
služieb, ktorí sú akreditovaní a kontrolovaní medicínskou službou
zdravotných poisťovní. Oprávnené osoby sa môžu aj presťahovať
do domu s opatrovateľskými službami, kde náklady na opatrovanie sú z väčšej časti kryté poistením dlhodobej starostlivosti.
Užívatelia služieb v Rakúsku, Anglicku, Francúzsku a Holandsku
môžu dostať peňažný príspevok a priamo zamestnať opatrovateľa
alebo môžu tento príspevok minúť podľa ľubovoľnej potreby. V Rakúsku závisí od voľby poberateľa dávky a/alebo jeho rodiny, ako
sa rozhodne využiť príspevok, ktorý je okolo €3-4 na jednu hodinu
potrebnej starostlivosti. V Anglicku individuálne a osobné rozpočty
a priame platby dávajú užívateľom služieb väčšiu možnosť voľby
v rámci využívaných služieb. V individuálnych rozpočtoch sú peniaze
z rôznych zdravotných a sociálnych zdrojov (Fond nezávislého bývania, dávky pre zdravotne postihnutých, sociálne služby atď.), čo znamená, že užívatelia môžu často riešiť svoje problémy tvorivejšie ako
len v rámci starostlivosti, riadenej sociálnymi službami, pretože rozpočet je menej obmedzujúci. Priama zamestnanosť však znamená,
že užívateľ služieb alebo jeho rodina preberajú všetky zodpovednosti
zamestnávateľa, t.j. výplatnú listinu a legislatívne požiadavky.
Objednávacie (commissioning) postupy v Anglicku stále podliehajú
rozporným mechanizmom. Ak úrady vystupujú v mene užívateľov
služieb ako objednávatelia (napr. PCT – Trusty primárnej starostlivosti), závisí od nich, aby si vybrali a zazmluvnili poskytovateľov
služieb podľa stanovených kritérií. To môže obmedziť možnosť výberu užívateľa služby, nakoľko výber dostupných poskytovateľov
služieb sa zúži výberom úradov, ale takýto postup môže byť aj
príležitosťou ku vytvoreniu vhodnejšieho „balíka starostlivosti“
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Zavedenie špecifických mechanizmov financovania dlhodobej starostlivosti je dôležitým aspektom vznikajúcich a rozvíjajúcich sa
systémov dlhodobej starostlivosti. Možnosť výberu je dôležitým
indikátorom kvality dlhodobej starostlivosti pre systémy aj pre jednotlivcov. Existujúce napätia medzi osobným výberom a objednávacími postupmi v rámci zdravotných a sociálnych služieb, ako
aj medzi osobnou zodpovednosťou užívateľov služieb a kvalitou
služieb podľa ich výberu zostávajú aj naďalej dôležitou témou riadenia a budúcej udržateľnosti systémov dlhodobej starostlivosti.

3.4.3 Spokojnosť klienta
Prieskumy spokojnosti klientov ako metóda na meranie kvality
majú v zúčastnených krajinách široké použitie. Čo sa týka spokojnosti klientov, vo všeobecnosti existujú dva trendy. V niektorých
krajinách, napr. v Anglicku, Švédsku a Holandsku, existujú povinné
národné prieskumy. V iných krajinách, napr. vo Francúzsku, Fínsku
a Slovinsku sú prieskumy väčšinou dobrovoľné a vykonávajú ich
jednotliví poskytovatelia na rôznych miestach svojho pôsobenia.
-

Kvalite služieb dlhodobej starostlivosti vo Francúzsku je v spoločenskej diskusii venovaná vysoká priorita. Záujem užívateľov služieb a ich rodín o informácie o obsahu a výstupoch / výsledkoch
toho, čo sa dá kúpiť a/alebo spotrebovať, stále rastie. Opakované prieskumy ministerstiev zdravotníctva, práce a financií alebo
zainteresovaných subjektov v dlhodobej starostlivosti poskytujú
všeobecné informácie o tom, ako užívatelia vnímajú problémy
dlhodobej starostlivosti, čo sa týka jej financovania, spravovania,
podmienok starostlivosti a priamych hotovostných platieb, ako aj
prepojení so zdravotným a spoločenským stavom. Kvalita služieb však nie je jedinou analyzovanou oblasťou. V tomto zmysle
neexistujú v súčasnosti žiadne celonárodné, verejné alebo súkromné informačné systémy s pevnými údajmi. Tak ako v prípade akútnych nemocníc, začínajú sa zverejňovať rôzne rebríčky
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hodnotení domov s opatrovateľskými službami a prieskumy spokojnosti, ktoré sú však často slabo naprojektované.
Krajiny s oficiálnymi prieskumami spokojnosti používajú na meranie
skúseností užívateľov služieb väčšinou štandardizované dotazníky.
Tieto prieskumy sú lepšie vypracované pre zariadenia primárnej
a akútnej starostlivosti ako pre domácu starostlivosť a starostlivosť
v domoch opatrovateľskej služby. V Anglicku a vo Francúzsku nie je
jasné, ako sú prieskumy využívané na zmenu praktických postupov,
ale vo Švédsku majú výsledky prieskumov finančné dôsledky – buď
zvýšenie financovania za dobré výsledky alebo pokuty za zlé výsledky. V Nemeckú sú prieskumy o spokojnosti klientov súčasťou
každoročných kontrol v domoch opatrovateľskej služby. Výsledky
sa vyjadrujú niektorou zo „známok starostlivosti“, ktoré sa musia
zverejniť na „dobre viditeľnom mieste“ v domoch opatrovateľskej
služby alebo u poskytovateľa domácej starostlivosti – a na internete.
V Holandsku existuje CQ-index (Index kvality spotrebiteľa), štandardizovaný systém na meranie, analýzu a hlásenie skúseností užívateľa so službou v zdravotníctve. Informácie z tohto indexu môžu
využívať: klienti na výber zdravotníckeho poisťovateľa alebo zdravotníckeho odborníka; organizácie klientov, ktoré zastupujú záujmy
svojich členov; poisťovatelia, ktorí majú záujem o nákup kvalitnej
starostlivosti; manažéri a odborníci, ktorí chcú poskytovať kvalitnejšiu starostlivosť; a Úrad pre kontrolu v zdravotníctve na zlepšenie
svojej činnosti. CQ-index vyjadruje štandardizovaným spôsobom
kvalitu starostlivosti z pohľadu klienta a poskytuje pohľad na to, čo
považuje klient za dôležité.
V ostatných partnerských krajinách sú prieskumy spokojnosti
dobrovoľné. Napríklad E-Qalin® je dobrovoľný systém hodnotenia, založený na spokojnosti spotrebiteľa, používaný v Slovinsku
a Rakúsku, čiastočne v Nemecku a Luxembursku. Meria spokojnosť obyvateľov zariadení a ich príbuzných a stimuluje manažérov v domoch s opatrovateľskou službou ku zlepšeniu výkonov.
Vo Fínsku sa spokojnosť užívateľov služieb hodnotí pomocou
prieskumov, ale aj bez nich. Na úrovni klienta sú názory prijímateľa starostlivosti skúmané ad hoc alebomiestne úrady zbiera-
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jú údaje pomocou pravidelných prieskumov spokojnosti klienta.
Je ešte aj iná možnosť, ak sú užívatelia služieb vo Fínsku nespokojní s rozhodnutiami, asistenciou, liečbou alebo chovaním
voči nim, môžu sa snažiť o zmenu rozhodnutia, podať námietku, týkajúcu sa konkrétnej služby alebo liečebného výkonu, a to
zodpovednému orgánu, prípadne podať sťažnosť na nadriadený
úrad. Sťažnosťami a námietkami sa zaoberá ombudsman, ktorý
má v samospráve na starosti sociálne služby alebo ombudsman,
ktorý má na starosti zdravotnícke služby, ako aj zdravotné a sociálne odbory štátnych provinčných úradov. Kontroly a návštevy
zariadení sa nerobia pravidelne, ale len na podnet sťažností.
Spokojnosť klienta je relatívne široko využívaný nástroj na monitorovanie kvality služieb. Validita hodnotenia spokojnosti je často obmedzená, pretože závislé osoby majú tendenciu prideliť vysoké hodnotenie
službám, ktoré dostávajú, bez ohľadu na „objektívnejšie“ aspekty kvality. Napriek tomu existuje všeobecný názor, že skúsenosti užívateľov
služieb nemožno ignorovať – najmä vtedy, ak sa používajú v spojení
s ostatnými meraniami, získanými od užívateľa, môžu predstavovať
informačný zdroj pre zlepšenie. V meraniach kvality podľa užívateľov
služieb sa objavuje nový a sľubný vývoj, ktorý súvisí s výskumom kvality života (viď napríklad Schalock a kol., 2008; Vaarama a kol., 2008).

3.4.4 Informovanosť
V mnohých krajinách majú zavedené stratégie na systematické
informovanie užívateľov služieb a neformálnych opatrovateľov
o kvalite dostupných služieb a o poskytovateľoch. Jednou zo základných stratégií je zvýšenie transparentnosti uverejňovaním hodnotiaceho skóre a správ o výsledkoch kontroly (Anglicko, Fínsko,
Nemecko, Švédsko a Holandsko).
-

Verejne dostupné indikátory kvality, ktoré porovnávajú služby a poskytovateľov služieb vo Fínsku, Švédsku a Holandsku, majú za cieľ
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pomocť užívateľom služieb urobiť informovaný výber svojej starostlivosti. Užívatelia služieb vo Fínsku majú zaručenú transparentnosť
informácií, týkajúcich sa svojich záznamov a čakacích listín na liečbu.
Národný úrad pre zdravotníctvo zlepšuje transparentnosť v kvalite a efektívnosti a vytvára prostredie pre konkurenciu medzi poskytovateľmi starostlivosti. Od organizácií sa požaduje zhromažďovanie údajov a vytvorenú správu musia sprístupniť verejnosti.
Vo Švédsku sa v posledných rokoch stále viac diskutuje o posilnení kompetencií klienta, čo sa dá dosiahnuť zvýšením transparentnosti. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí poskytuje
napríklad informácie o starostlivosti o starších ľuďoch (Äldreguiden), kde si ľudia môžu porovnávať rôzne indikátory kvality pre
domy s opatrovateľskými službami a domovy s krátkodobým
pobytom priamo na internete. Aj napriek tomu, že používanie internetu medzi staršími ľuďmi stúpa, je stále nízke v porovnaní
s ostatnými vekovými skupinami (Selwyn a kol, 2003), čo znamená, že veľké množstvo užívateľov služieb nemá rýchly prístup ku
týmto správam o indikátoroch kvality.
Prieskumy vo Francúzsku neustále ukazujú potrebu transparentnosti v zmysle informácií o dostupnosti, prístupe a výbere poskytovateľov. Existujúce informácie a poradenské služby, ktoré slúžia
aj neformálnym opatrovateľom, sa nehodnotia z hľadiska efektivity
na celonárodnej úrovni.

Aj keď existuje hnutie za transparentnosť, sú ešte krajiny, v ktorých
sa systematické informácie o kvalite dlhodobej starostlivosti vôbec
neposkytujú. Je však dokázané, že transparentnosť vo verejnosti
môže mať pozitívny vplyv na výsledky kvality, aj keď užívatelia váhajú zmeniť zaužívané vzory využívania služieb.

3.4.5 Úloha neformálnej a nie-formálnej starostlivosti
Aj keď sa na poskytovaní starostlivosti stále viac zúčastňujú neformálni
opatrovatelia, chýbajú mechanizmy na zabezpečenie a meranie kvality
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neformálnej starostlivosti. Pretože neformálna alebo rodinná starostlivosť vznikla ako vec súkromných vzťahov, založená na láske a oddanosti, a ako „lacná“ alternatíva formálnych služieb, neurobili sa ďalšie
kroky, aby získala oficiálne postavenie, ani v zmysle zabezpečenia kvality. Napriek tomu sa v zúčastnených krajinách v uplynulom desaťročí
už podnikli prvé kroky na posilnenie úlohy neformálnych opatrovateľov.
Väčšina vytvorených zásad v neformálnej starostlivosti sa sústreďuje na podporu opatrovateľov v ich opatrovateľskej činnosti, napríklad
pomocou vzdelávania a zvyšenia prístupu ku pomôckam. Je známe,
že rastie aj počet projektov a právnych nariadení, týkajúcich sa neformálnych opatrovateľov: opatrovatelia majú lepší prístup ku zdrojom vo
forme peňazí, vybavenia a citovej podpory, a tiež majú právo na flexibilný pracovný čas alebo dovolenku z práce – ak sú ešte zamestnaní –
v niektorých partnerských krajinách (Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko). Vo Fínsku, Francúzsku, Švédsku, Taliansku a Rakúsku môžu
dokonca získať oficiálne postavenie ako neformálni opatrovatelia.
Relatívne nový fenomén podpory rodinnej starostlivosti zamestnávaním migrujúcich opatrovateľov sa rozširuje najmä v Rakúsku, Taliansku, Nemecku a Španielsku, čím sa vytvárajú podmienky pre ďalšie
stieranie hraníc medzi formálnou a neformálnou starostlivosťou, napr.
povinným výcvikom migrujúcich opatrovateľov, alebo rozširovaním
možností platiť rodinných opatrovateľov v rámci zamestnávateľskej
zmluvy (Di Santo/Ceruzzi, 2010). Či tento vývoj bude mať ďalší vplyv
na zabezpečenie kvality v tejto oblasti, ukážu až ďalšie roky.

3.5 Zhrnutie
Prehľad, ktorý sme popísali, sa dá zhrnúť v doleuvedenej tabuľke,
ktorá ukazuje, ako sa v rôznych krajinách zabezpečuje kvalita
a systémy manažmentu kvality. Medzi jednotlivými krajinami sú pomerne veľké rozdiely, pričom Anglicko, Fínsko a Holandsko majú
najrozsiahlejšie systémy a nástroje na rôznych úrovniach (systémovej, organizačnej, odbornej a užívateľskej).
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Tabuľka č. 1 Prehľad zabezpečenia kvality na systémovej, organizačnej,
odbornej a užívateľskej úrovni
AT

UK

FI

FR

IT

NL SI ES SE CH

Legislatíva

**

**

***

**

*

**

*

***

Kontrolný úrad

*

**

*

**

**

-

**

Akreditácia/Certifikácia na
systémovej úrovni

**

***

*

***

**

*

*

*

Národné štandardy a smernice

**

***

**

**

*

***

*

Systémy manažmentu kvality
a audit

***

**

*

**

*

**

*

Testovanie, monitoring
a indikátory výkonnosti

*

*

**

-

*

**

Zlepšovacie opatrenia a
procesy: ku integrovaným
cestám

**

**

***

**

*

***

Profily profesií / noví odborníci
/ nové úlohy

**

**

*

**

*

***

Zlepšovacie opatrenia

*

**

***

**

***

Odborná akreditácia,
registrácia

**

**

**

*

Komunikácia a výmena
informácií

-

*

***

Informovaný súhlas
a spoločné rozhodovanie

*

***

Voľba

*

Spokojnosť klienta

*

Informovanosť
Kvalita neformálnych a
informálnych opatrovateľov

*

**
*

*

*
**

*

***

*

*

**

*

*

*

**

**

*

*

**

*

*

*

-

*

***

*

**

**

***

*

*

***

-

**

**

***

**

*

**

**

*

*

*

***

*

**

**

**

*

***

**

*

**

**

**

*

**

-

*

*

-

**

*

**

-

**

**

**

-

Zdroj: INTERLINKS, WP 4 Národné správy.- Pozn.: 0 - *** odhad dôležitosti/
dôrazu v krajine; - = žiadny/slabý dôkaz o existencii tohto prvku; *** = tento prvok
má vysokú prioritu v krajine; prázdne okienko = neznáma situácia; nie sú správy,
lebo krajina sa nezúčastnila na WP4 alebo nedostatok informácií v dostupných
správach. Označenie krajiny: AT = Rakúsko , UK = Veľká Británia, FI = Fínsko, FR
= Francúzsko, IT = Taliansko, NL = Holandsko, SI = Slovinsko, ES = Španielsko,
SE = Švédsko, CH = Švajčiarsko,)
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4 Minulý a budúci vývoj
V nasledujúcej časti sa budeme venovať niektorým prierezovým témam a problémom, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality a vývoja
v Európe, s prihliadnutím na vývoj načrtnutý v predošlých kapitolách.
Tieto problémy sa týkajú najmä možností výberu riadenia (kontroly)
a motivácie všetkých zainteresovaných subjektov ku kontinuálnemu
zlepšovaniu, najmä s ohľadom na potrebu spojení a vzájomných
prepojení medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou.

4.1 Tenzie a možnosti výberu v riadení
Služby dlhodobej starostlivosti majú často pôvod v charitatívnej
činnosti, dobrovoľníckych organizáciách a v „slabej legislatíve“
(nariadeniach slabo podložených zákonmi), t.j. v kontexte miestnej
a regionálnej legislatívy týkajúcej sa sociálnej pomoci. Rast potrieb, diferenciácia zdravotníckeho systému a modernizácia politiky
sociálnej starostlivosti však posunuli dlhodobú starostlivosť do pozície uznávanej oblasti sociálneho zabezpečenia. Aj keď sa stále
spolieha na neplatenú, najmä ženskú prácu neformálnej starostlivosti, zaznamenali sme vznik sociálnej a zdravotnej politiky za
účelom regulácie prístupu, riadiacich princípov, kvality, ako aj mechanizmov kontroly a dozoru v službách dlhodobej starostlivosti.
Tieto procesy prebiehali v rámci európskych sociálnych štátov a ich
zdravotníckych systémov, kde politický výber ovplyvňovali národné
tradície a historické podmienky. Ide napríklad o úlohu centrálneho
štátu, rozvoj dobrovoľníckych organizácií a tretieho sektora, všeobecnú zamestnanosť a tradície v procese vzdelávania a odborného výcviku. V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať tými faktormi, ktoré najviac ovplyvnili hodnotenie, kontrolu a rozvoj kvality
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v dlhodobej starostlivosti. Táto kapitola má za cieľ porovnať rôzne
národné rámce, tak ako vznikali za posledné desaťročia a základy,
z ktorých vychádzali ako rámec pre budúci rozvoj:
-

-

-

Je rozdiel v centralizovanom a decentralizovanom prístupe, čo
sa týka definície, kontroly a zlepšovania kvality dlhodobej starostlivosti?
Aký je dopad prevažne súkromného alebo prevažne verejného
modelu?
Aké mechanizmy kvality boli zriadené na rozhraní medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou pri budovaní systémov dlhodobej starostlivosti?
Aké nástroje sa používajú na zabezpečenie a rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti?
Aké stimuly a prekážky pre zlepšenie kvality sa zabudovali do
systémov riadenia?

Národné správy poukazujú na to, že kvalita v dlhodobej starostlivosti si vyžaduje riadenie a kontrolu. Väčšina krajín si kvalitu a prístup k zdravotnej starostlivosti pre svojich občanov zadefinovala
ako ústavnú povinnosť. Pre dlhodobú a sociálnu starostlivosť táto
povinnosť už nie je taká jasná, niekde dokonca absentuje. Riadenie kvality v dlhodobej starostlivosti sa organizuje na rôznych
administratívnych úrovniach: národnej (Holandsko, Slovinsko),
regionálnej, na úrovni provincií alebo kantónov (Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko), prípadne aj na národnej aj na regionálnej
alebo samosprávnej úrovni (Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko). Keď vezmeme do úvahy zvláštne usporiadanie sociálnych služieb v dlhodobej starostlivosti vo väčšine krajín,
treba zdôrazniť, že mnohoúrovňové riadenie dlhodobých služieb
sa netýka len vertikálneho rozdelenia zodpovedností, ale aj horizontálneho. Preto nie je prekvapujúce, že aj organizácie poskytovateľov (verejné, neziskové alebo komerčné) majú významný
podiel v programoch na zabezpečenie kvality pomocou rôznych
mechanizmov (viď 4.2).
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4.1.1 Centralizované alebo decentralizované prístupy
Na systémovej úrovni je zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti
vo všetkých členských štátoch celoštátnou zodpovednosťou, najmä čo
sa týka požiadaviek na odbornú kvalifikáciu. Mnohé členské štáty majú
aj národné systémy, financujúce dlhodobú starostlivosť prostredníctvom
daňových alebo poistných systémov a/alebo regionálnej a miestnej legislatívy (Rakúsko, Fínsko, Taliansko, Švédsko, Švajčiarsko). Okrem toho
v mnohých členských štátoch existujú národné rámce pre kvalitu v dlhodobej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, v ktorých je stanovené,
čo sa vyžaduje na regionálnej alebo miestnej úrovni (Rakúsko, Anglicko,
Fínsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko). V niektorých krajinách je zakotvená povinnosť pre regióny integrovať celonárodné odporúčania podľa
ich charakteristických vlastností a potrieb (Anglicko, Fínsko, Francúzsko,
Taliansko). Poskytovanie starostlivosti v rámci obcí je v niektorých krajinách monitorované na celonárodnej úrovni, pričom obecné a regionálne
úrady dostávajú spätnú väzba o výkonnosti (Anglicko, Fínsko, Švédsko,
Holandsko). V ostatných krajinách je povinnosť monitorovať a zabezpečovať kvalitu kladená viac na lokálnu alebo regionálnu úroveň (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko). Rozvoj systémov,
štandardov a indikátorov kvality je v niektorých členských štátoch organizovaný celonárodne, ale mechanizmy pre implementáciu sú lokálne
(Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Španielsko, Švédsko). V mnohých prípadoch môžu miestne orgány používať národné indikátory a uplatňovať ich
podľa svojich preferencií (Anglicko, Fínsko, Francúzsko).
Najviac centralizovaný model je v Holandsku: Systém národného poistenia pre zdravotníctvo a dlhodobú starostlivosť a národný daňový systém
pre dlhodobú starostlivosť, ako aj zodpovedajúca legislatíva, kontrola
a zabezpečenie kvality sú regulované celoštátne. Rámec kvality a zodpovedajúce indikátory použiteľné na všetky služby dlhodobej starostlivosti
boli vytvorené spoločne zainteresovanými subjektmi na národnej úrovni.
V krajinách s viac decentralizovaným systémom poskytovanie služieb
vykazuje veľké rozdiely (Rakúsko, Švajčiarsko, Fínsko, Slovinsko). To
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môže byť príčinou, prečo podpora a rozvoj manažmentu kvality sa
rieši na celoštátnej úrovni, aby sa splnili národné štandardy kvality
(Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Slovinsko, Švédsko, Švajčiarsko). Napríklad v Rakúsku sa považujú snahy o rozvoj
odbornej kvalifikácie a štandardov pre vzdelávanie v sociálnej starostlivosti na celonárodnej úrovni za dôležitý pokrok, pretože výsledkom
doterajších regionálnych nariadení boli veľké rozdiely. Okrem toho
niektoré štáty podporujú prenos informácií a dobrej praxe, aj národný
rozvoj smerníc a štandardov pre lepšiu starostlivosť (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Holandsko).
Vo viac centralizovaných štátoch pozorujeme tendenciu k decentralizácii zodpovedností, čiastočne z rozpočtových príčin, ale aj kvôli
lepšiemu splneniu lokálnych a regionálnych špecifík (Anglicko, Francúzsko, Holandsko). Regióny a obce si preto stále viac berú do svojej kompetencie poskytovanie opatrovateľských služieb, a dokonca
aj stanovenie svojich vlastných nariadení o kvalite rešpektujúc smerníce schválené na centrálnej úrovni. Spoločné zdieľanie zodpovednosti na rôznych úrovniach riadenia (kontroly) môže spochybniť koordináciu medzi rôznymi regulačnými orgánmi. (Tabuľka č. 2).
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a Anglicko sa pokúšajú prekonať neuvážené regionálne rozdiely novým
definovaním národného rámca a národným súborom indikátorov kvality, ktoré sa selektívne implementujú na miestnej úrovni.
Tabuľka č. 2 Rozdelenie úloh týkajúcich sa kvality medzi rôzne úrovne riadenia
Krajina

Vyššia vládna úroveň (centrálna
alebo federálna)

Intermediárna vládna
úroveň (regióny,kantóny
alebo provincie)

Nižšia vládne úroveň
(samosprávy)

Rakúsko

Regulácia kvality zdravotnej starostlivosti (výcvik, personálne obsadenie),
postupy a princípy pre obmedzenie
pacientov.

Regulácia kvality sociálnej
starostlivosti (personálne obsadenie, výcvik,
štandardy); stanovenie
minimálnych štandardov
starostlivosti

Poskytovanie a organizovanie; „Komisia pre domácu
starostlivosť“ (Viedeň)

Anglicko

Centrálny verejný orgán, Komisia
pre kvalitnú starostlivosť reguluje
a hodnotí kvalitu na úrovni služieb.
Obecné riadiace orgány sú hodnotené
podľa objednávania služieb podľa tzv.
Komplexného hodnotenia.
Odborné orgány a vláda stanovujú
odborné výcvikové štandardy.

Fínsko

Regulácia kvality zdravotnej a sociálnej
starostlivosti (kvalifikácia, povinnosti,
udelenie povolenia pre zdravotníckych
pracovníkov).
Kontrola a dozor samosprávy
a štátnych provinčných úradov nad
vykonávaním legislatívy a dohľad nad
jej implementáciou.
Spracovávanie sťažností v prípade
úmrtia alebo podozrenia z pochybenia
s následkom závažného postihnutia.
Odporúčania pre kvantitatívne a kvalitatívne ciele pre štruktúru služieb
a personálnu úroveň (minimálne
štandardy).

Štátne provinčné úrady
vedú a dohliadajú na
verejné aj súkromné zdravotnícke a sociálne služby
(štandardy kvality), zabezpečujú zhodu súkromných
a verejných služieb
s legislatívou a udeľujú
povolenia súkromným
poskytovateľom zdravotnej
a sociálnej starostlivosti.
Tiež sa zaoberajú sťažnosťami a námietkami.

Zodpovednosť za usporiadanie zdravotných a sociálnych služieb, najmä zodpovednosť za kontrolovanie
zdravotníckych a sociálnych
služieb (verejné, súkromné,
tretí sektor).
Sťažnosti a prekážky
rieši samosprávna sociálna
služba a/alebo ombudsman
pre zdravotníctvo.
Samospráva ako zamestnávateľ je zodpovedná za
poskytovanie a financovanie ďalšieho vzdelávania
a výcviku personálu.

Francúzsko

Generálne riaditeľstvo pre sociálne
veci (DGAS) a riaditeľstvo pre nemocničné organizácie (DHOS) Ministerstva
zdravotníctva a sociálnych vecí sú
zodpovedné za národnú legislatívu.
Ústave orgány a národné agentúry
(CNSA, ANESM, ANSP) vydali národné
referenčné smernice.

Obecné úrady v krajoch
sú zodpovedné za
organizovanie dlhodobej
starostlivosti a monitorovanie kvality dodávaných
služieb autorizovanými
organizáciami v koordinácii
s decentralizovanými
smermi Úradu pre zdravotné a sociálne veci.
(DRASS).

Taliansko

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej
politiky definuje základnú úroveň zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kritérií
na oddelenie bezplatných od platených
služieb (testovanie potrieb a prostriedkov) a kritériá pre akreditáciu služieb,
na ktoré nadväzujú regionálne zákony.

Regionálne samosprávy sú zodpovedné za
zabezpečenie siete služieb
a zabezpečenie kvality
miestnych služieb.

Ďalším problémom je, že decentralizácia môže viesť k rozdielom
v štandardoch kvality v rámci jednotlivých krajín. Tabuľke č. 3 prináša prehľad príkladov pre rezidenčnú starostlivosť.
Existujú argumenty pre aj proti decentralizácii aj centralizácii. Výhodou
celoštátneho riadenia zabezpečenia kvality je to, že sa dajú aplikovať
škály: vznikajú národné štandardy a indikátory kvality, ako aj monitorovacie systémy, celonárodné kontrolné programy môžu zabezpečiť
štandardy kvality a sprístupnením porovnávacích údajov v rámci krajiny sa môžu používať veľké porovnávacie testovania (cf. Fínsko). Centralizácia tak môže viesť k vyššej úrovni technickej kvality legislatívy,
financovania a nástrojov, ktoré zabezpečia rovnomernejšiu distribúciu
služieb po celej krajine. Okrem toho sa dá zabrániť nedostatkom, pretože každý región alebo kanton nemusí „objavovať nové veci“. Fínsko
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Služby organizujú miestne
zdravotnícke orgány
a miestne výbory.
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Slovinsko

Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí je zodpovedné za reguláciu a monitorovanie kvality ústavnej
starostlivosti.

Zodpovednosť za poskytovanie a organizáciu domácej starostlivosti a povolenia
poskytovateľom. Dohľad
nad kvalitou domácej
starostlivosti.

Španielsko

Zákon o odkázanosti na starostlivosť
č. 39/2006 stanovuje podporu kvality
dlhodobej starostlivosti pre zabezpečenie efektivity služieb. Zakladá
Systém pre autonómiu a odkázanosť
(SAAD). Tento zákon podporuje
dohoda o spoločných kritériách na
záruku kvality služieb.

Legislatíva o kvalite závisí
od autonómnych komunít
(AC). Nie všetky majú
v súčasnosti legislatívu
o kvalite a legislatíva z
jednej AC neplatí v druhej.

Švédsko

Národné indikátory kvality stanovuje
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych veci

Administratívne orgány
kontrolujú zhodu samospráv (zodpovedných
za starostlivosť o starých
ľudí) s legislatívou. Riadia
zdravotnú starostlivosť.

Má dohľad nad implementáciou
usporiadania v pomere ku kvalite
starostlivosti.
Môže ustanoviť kontrolu kvality a delegovať ich implementáciu odborným
asociáciám.

Kantóny sú zodpovedné
za navrhovanie a implementáciu politík kontroly
kvality a minimálnych
štandardov v dlhodobej
starostlivosti.
Kantóny sú rozdelené do
4 regionálnych združení,
ktoré pôsobia ako koordinujúce celky a harmonizujú
usporiadania kantónu
a legislatívu.

Švajčiarsko

Holandsko

Ministerstvo zdravotníctva reguluje
zabezpečenie kvality organizácií
a jednotlivých odborníkov.
V súčasnosti existujú mnohopočetné verejné a súkromné kontrolné
orgány vedľa seba.

Nies a kol., 2010

Zodpovednosť za
usporiadanie dlhodobej
starostlivosti pre starých
ľudí a kontrola týchto
služieb (verejných alebo
súkromných).

Nies a kol., 2010
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Tabuľka č. 3 Rozdiely v rámci jednotlivých krajín a medzi nimi v regulácii kvality
v ústavnej starostlivosti
Krajina

Štrukturálna kvalita

Personálne obsadenie
a výcvik

Systémy
manažmentu
kvality

Rakúsko

Maximálny limit miest v domoch opatrovateľskej služby
len v niektorých regiónoch
(napr. 120 v Hornom Rakúsku a 50 v Korutánsku).

Personálne obsadenie
sa líši medzi regiónmi, ako aj štruktúra
personálu (registrované
zdravotné sestry, sestry-asistentky, asistenti)

Len niektoré regióny
vyžadujú primeranú
dokumentáciu o starostlivosti, a zavedenie manažmentu
systému kvality
(Viedeň, Dolné Rakúsko a Tirolsko)

Fínsko

Rovnaké pravidlá a nariadenia sú v celej krajine, ale
medzi regiónmi a samosprávami sú rozdiely v službách
a ich kvalite.

Rovnaké pravidlá
a nariadenia sú v celej
krajine, ale organizácie sa líšia počtom a
druhom personálu.

Samosprávy a organizácie si môžu
slobodne vybrať
svoj mechanizmus
kvality.

Španielsko Existujú minimálne rozdiely
v inštitúciách, čo sa týka
miestností a špecifických
priestorov (napr. rehabilitačných miestností).

Vychádzajúc zo zákona
o sociálnej podpore/účasti
(Wmo) je misia Wmoslužobné okienko efektívna,
jednotná implementácia
AWBZ (Zákon o výnimočných medicínskych
výdavkoch), orientovaná na
zákazníka.
Poisťovatelia majú mať
rovnaké práva.
Služba Wmo-služobné
okienka by mali mať trvalý
vzťah s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti
a organizáciami klientov
v regióne.

Štruktúra personálu, počty personálu
a spôsob, akým sa
vypočítavajú (napr. niektoré regióny stanovujú
minimálne požiadavky
v zmysle hodín starostlivosti, a nie počty
personálu), sa líšia
medzi regiónmi.

V rámci členských krajín EÚ existujú geografické, ekonomické a kultúrne rozdiely, preto sú potrebné systémy, ktoré rešpektujú lokálne a regionálne rozdiely (viď napr. Fínsko, Taliansko, Španielsko,
Švajčiarsko). Princíp „pre všetkých rovnako“ neplatí na národy veľké
svojou rozlohou alebo národy s veľkými regionálnymi a kultúrnymi
variáciami, ako Švajčiarsko, Španielsko, dokonca aj Francúzsko.
Decentralizácia môže brániť porovnateľnosti výsledkov kvality (benchmarking, akreditácia atď.), ale môže ísť ruka v ruke so
štandardizáciou metód zabezpečenia kvality a nástrojov, ktoré sa
používajú vo všetkých regiónoch. Niektoré systémy sa dajú využiť
v rámci krajiny, aj keď je silne decentralizovaná (Švajčiarsko). Sú aj
indikátory kvality a metódy, ktoré sa používajú za národnými hrani-
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cami, ale nepoužívajú sa univerzálne v rámci jednej krajiny (napr.
E-Qalin® v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku a Slovinsku a RAI vo Fínsku, Švédsku a iných krajinách). V týchto prípadoch to závisí od podnikania tých, ktorí poskytujú kvalitné systémy
a tých, ktorí ich používajú. V niektorých prípadoch výber systému
kvality alebo metodiky závisí od poskytovateľov starostlivosti alebo miestnych úradov (Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko,
Španielsko, Švajčiarsko). Ak však financovanie takých systémov
závisí od (slabého) miestneho financovania, ich implementácia
bude ťažkou úlohou (Anglicko, Slovinsko), najmä ak sú systémy
používané na dobrovoľnej báze a žiadne iné motivácie nie sú.

4.1.2 Verejné alebo súkromné opatrenia

Všetky krajiny majú nejakú formu kontroly zdravotnej starostlivosti a často aj služieb dlhodobej starostlivosti. Kontrola dlhodobej
starostlivosti je však viac decentralizovaná a často obmedzená
na štrukturálne indikátory kvality, ktoré nie sú založené na dôkazoch. Napríklad v Rakúsku existuje deväť rôznych regionálnych
štandardov pre úroveň personálu v domovoch opatrovateľskej
starostlivosti, ktoré čiastočne závisia od zloženia úrovne potrieb
rezidentov a dosahujú pomer od 1:1, kde je najmenej 40% registrovaných zdravotných sestier, po 1:20, kde registrované sestry
tvoria len 20%. Naozaj neexistujú dôkazy o tom, či kvalita domovov opatrovateľskej starostlivosti závisí od špecifického zloženia
personálu.

Väčšinu poskytovateľov dlhodobej starostlivosti spravujú verejné subjekty alebo súkromné neziskové organizácie (Rakúsko,
Taliansko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Slovinsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Holandsko), s rastúcim podielom ziskových poskytovateľov v Rakúsku, Anglicku, Francúzsku a Holandsku, ale tiež
vo Fínsku, Nemecku a Švédsku. Služby dlhodobej starostlivosti obyčajne musia splniť rovnaké požiadavky, či už sú verejné,
súkromné, ziskové alebo neziskové. V niektorých krajinách sú
veľké rozdiely medzi regiónmi, čo sa týka verejného a súkromného poskytovania služieb (Španielsko). Toto pravidlo však môže
mať výnimku. Ak poskytovatelia nedostanú verejné dotácie a sú
platení len užívateľmi služieb, nemusia splniť žiadnu požiadavku
a nemusia mať ani akreditáciu. Niektorí súkromní poskytovatelia
ani nežiadajú o verejné dotácie (Rakúsko). V Taliansku je akreditácia verejných služieb povinná, zatiaľ čo pre súkromných poskytovateľov je dobrovoľná, aj keď len akreditovaní poskytovatelia
majú nárok na verejné dotácie.

Rôzne administratívne úrovne, na ktorých je organizovaná a riadená zdravotná a sociálna starostlivosť a vznikajúce agentúry pre
dlhodobú starostlivosť s vyššou autonómiou, zostávajú problémom
pri vertikálnej a niekedy aj horizontálnej koordinácii a pre poskytovanie koordinovaných/integrovaných služieb vo väčšine krajín (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Švédsko). Pre užívateľov je často ťažké
porovnať služby a výkony vzájomne popri sebe pôsobiacich systémov zabezpečenia kvality. Je preto najvyšší čas rozvíjať manažment kvality a zabezpečenie kvality, ktoré presahujú geografické
a organizačné hranice.
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Členské štáty sa líšia podľa toho, do akej miery patrí poskytovanie
starostlivosti a služieb na jednej strane a manažment kvality, na
druhej strane, do súkromnej alebo verejnej zodpovednosti. Vo väčšine krajín sa dlhodobá starostlivosť ako taká len sčasti považuje
za verejnú zodpovednosť. V každom prípade finančná spoluúčasť
sa objavuje stále častejšie a je oveľa dôležitejšia ako v akútnom
sektore. Napríklad v Slovinsku sú deti povinné platiť za starostlivosť svojich rodičov, ak náklady na dlhodobú starostlivosť sú vyššie, ako je verejné financovanie a ak presiahnu ich majetok.

Zatiaľ čo zdravotné prvky dlhodobej starostlivosti už tradične podliehajú verejnej kontrole kvality, prvky sociálnej starostlivosti – najmä ak ide o verejné financovanie – sú často mimo oblasti záujmu
verejných opatrení týkajúcich sa kvality (Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Holandsko).
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Chýbanie kontroly je stále väčší problém tam, kde boli zavedené
individuálne rozpočty alebo peňažné dávky pre ľudí, ktorí potrebujú
dlhodobú starostlivosť (Rakúsko, Anglicko, Francúzsko, Taliansko,
Slovinsko, Holandsko). Tento typ financovania dlhodobej starostlivosti kladie kúpnu silu na užívateľov služieb (Rakúsko, Nemecko),
ktorí môžu priamo kontrahovať súkromné alebo verejné služby
podľa svojho výberu, ak tieto majú akreditáciu na poskytovanie služieb (Rakúsko, Francúzsko, Španielsko). V niektorých systémoch
môžu financie využívať mimo systému formálnej starostlivosti: na
neformálne siete (priatelia, susedia, rodina) a vznikajúcu „šedú“
oblasť migrujúcich opatrovateľov (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko), ktorí potom hrajú kľúčovú úlohu v poskytovaní starostlivosti (Di Santo/Ceruzzi, 2010). Sú flexibilné a môžu byť užívateľom služieb aj bližšie. Vyskytli sa však aj prípady nesprávneho
využitia, až zneužitia, ktoré je ľahko možné vzhľadom na krehký
stav užívateľa a jeho odkázanosť na službu. V tejto súvislosti je
potrebné, aby sa vyriešilo ešte veľa otázok týkajúcich sa kvality,
ako aj zákonné nariadenia, a to vo všetkých systémoch, počnúc
konceptom všeobecnej politiky (osobná sloboda a sebaurčenie vs.
verejné financovanie a kontrola) až po pracovné právo a štandardy
ohľadom výcviku, zamestnania a sociálnej bezpečnosti. Ďalej treba brať do úvahy aj dôsledky tohto fenoménu v krajinách pôvodu.
V Európe pozorujeme rastúci trend v zabezpečovaní dlhodobej
starostlivosti prostredníctvom konkurenčných trhov a dohôd na trhových princípoch (kvázi trhov) (Huber et al, 2008). Tento trend
je podmienený rôznymi faktormi, napr. silné organizácie tretieho
sektora (neziskové organizácie), ktoré obstarávajú služby dlhodobej starostlivosti v kontinentálnej Európe alebo vo Veľkej Británii či
severských krajinách, kde kľúčovým princípom v sociálnej a zdravotnej starostlivosti je výlučne verejné poskytovanie služieb. Vo
všetkých systémoch však zavedenie trhových mechanizmov prinieslo okrem iného nový súbor zainteresovaných subjektov, ich
zastrešujúce organizácie alebo súkromné zdravotné poisťovne, či
poisťovne, zaoberajúce sa poistením dlhodobej starostlivosti.
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Stále viac sa objavuje argument, že výhodou tzv. „kvázi trhov“ starostlivosti je zvýšená konkurencia medzi súkromnými poskytovateľmi, ktorá prinesie zlepšenie kvality, pretože poskytovatelia bojujú
o priazeň prijímateľa služieb, zatiaľ čo zvýšenie vnímavosti jeho potrieb prináša zlepšenie efektivity (Huber a kol., 2008). Keďže však
financovanie zostáva najmä verejné a nákupcom služieb zostávajú
verejné orgány, zaviedli sa nové regulačné rámce, ktoré definujú
a kontrolujú kvalitu ex ante a nahrádzajú tradičnú dôveru v profesionálnu etiku zmluvnými vzťahmi. Mnohí súkromní poskytovatelia
(orientovaní na zisk aj neziskoví) preto začali zavádzať certifikáciu
kvality svojich služieb. Táto certifikácia vznikla bez formálneho vonkajšieho nátlaku, ale bola v mnohých prípadoch aj vnútorným záujmom súkromných poskytovateľov, pretože verejným orgánom sa
často nepodarilo alebo neboli schopné definovať povinné nariadenia
o kvalite. Poskytovatelia hľadajú spôsoby, ako vyjadriť svoj záväzok
v kvalite nahrádzaním existujúcich zákonných požiadaviek o kvalite
certifikátom tretej strany vzhľadom na rôzne motivácie: potrebu signalizovať kvalitu, ozajstný záväzok ku kvalite služieb, snaha o získanie zvýšenej efektivity a nákladovej efektívnosti, prípadne ako
spôsob vstúpiť na založený trh dlhodobej starostlivosti s prevahou
verejných služieb (Fínsko, Švédsko) alebo veľkých neziskových organizácií (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko). Vo všeobecnosti sa význam transparentnosti zvyšuje tým viac, čím je väčšia konkurencia
medzi rôznymi typmi poskytovateľov na kvázi trhoch dlhodobej starostlivosti (Rakúsko, Francúzsko, viď tiež: Porter/Weisberg, 2006).
Existujú však stále rozpory v tom, do akej miery viedli kvázi trhy ku
zlepšeniu v kvalite služieb. Zazmluvňovanie služieb je často založené
hlavne na cenových kritériách, a nie na kvalite. Peniaze sú spravovateľné ľahšie ako kvalita, preto v mnohých prípadoch poisťovacie
subjekty alebo úrady sa zaujímajú len o kontrolu nákladov, nie o zabezpečenie kvality (Anglicko, Francúzsko, Švajčiarsko). Úrady využili
aj svoj trhový vplyv v postavení nákupcov, aby znížili ceny pomocou
konkurencie, čím vyvinuli tlak na poskytovateľov, aby znížili náklady
na úkor štandardov kvality (pre Anglicko: Kendall a kol., 2002). Moti285
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vácie na zvýšenie kvality sa tým mohli ohroziť. Okrem toho zazmluvňovanie, niekedy dokonca nazývané objednávanie, bolo vždy redukované na individuálne služby – niekedy dokonca, ako napríklad
v prípade okamžitého nákupu na mieste, len na krátkodobé služby
– namiesto „reťazca služieb“, ktorý by bol indikátorom vznikajúcich
služieb dlhodobej starostlivosti. Nakoniec sa zdá, že konkurencia ničí
vznikajúce služby dlhodobej starostlivosti z dvoch ďalších príčin: na
jednej strane niektoré orgány vytvorili nové monopoly (súkromných)
poskytovateľov ponúkaním služieb pre výlučnú geografickú oblasť.
Na druhej strane otvorenie trhu pre veľké množstvo konkurujúcich poskytovateľov môže mať za následok zníženú spoluprácu medzi týmito
organizáciami, namiesto integrovaného poskytovania služieb.

4.1.3 Od kontroly k samoregulácii kvality

Myšlienka, že kvalita by mohla hrať dôležitú úlohu pri výbere služieb ich
prijímateľmi, sa nedala celkom vyskúšať, pretože tí nemajú dostatok informácií, bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov a s obmedzením
pohybu, ktoré im často bránia vybrať si poskytovateľa na základe kvality.

Kontrolu môžu vykonávať aj iné zainteresované subjekty, napríklad
zdravotné poisťovne, v takom prípade sa kvalita spája s pojmom
nákladovej efektívnosti alebo s tretími stranami (súkromnými), čo
sa týka klasických nástrojov manažmentu kvality ako sú EFQM
alebo ISO 9001ff. (Švajčiarsko).

V niektorých prípadoch horeuvedené zainteresované subjekty prevzali zodpovednosť za dohľad nad kvalitou starostlivosti, ktorú poskytujú
ich partneri. Napríklad vo Francúzsku boli zastrešujúce organizácie
súkromných poskytovateľov domácej starostlivosti na základe svojich
predpokladaných skúseností v manažmente dlhodobej starostlivosti požiadané, aby dohliadali na prácu svojich partnerov. Táto dôvera
v zastrešujúce organizácie poskytovateľov pri zabezpečení kvality ide
ruka v ruke s trendom smerom ku samoregulácii, ktorý pozorujeme
v niektorých krajinách (viď tiež Anglicko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko).
Po zavedení kvázi trhov vzniká ďalšia otázka – záruka rovnakých
príležitostí pre všetkých poskytovateľov. Najmenej v jednej krajine
(Francúzsko) otvorenie trhu pre súkromných poskytovateľov spôsobilo rozdiely v regulácii kvality podľa povahy poskytovateľov (autorizačné postupy pre agentúry domácej starostlivosti podliehajú rôznym
legislatívnym orgánom a kritériám podľa zamerania poskytovateľov
– súkromní orientovaní na zisk, súkromní neziskoví alebo verejní).
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Pri hodnotení kvality dlhodobej starostlivosti sa orgány zodpovedné
za kontrolu kvality opierajú o procesy kontroly. Zatiaľ čo kontroly sú
ešte stále súčasťou postupov verejných orgánov, ktoré zabezpečujú
primeranú kvalitu, stále viac sa presadzuje aj samoregulácia a samohodnotenie. Čiastočne to súvisí s posunom od štrukturálnych indikátorov kvality k indikátorom orientovaným na výsledky a na metódy manažmentu kvality, ako aj s prebratím zodpovednosti zo strany
zastrešujúcich organizácií poskytovateľov. V niektorých krajinách
však vznikajú obavy, či tieto organizácie dokážu splniť kontrolné úlohy (Francúzsko), ak ich nebudú kontrolovať verejné orgány.

Paralelne s horeuvedeným trendom ku rastúcej samoregulácii
pozorujeme aj posun od čisto administratívneho vnímania kvality smerom ku samohodnoteniu (napr. „Angelique“ vo Francúzsku
alebo E-Qalin® v Rakúsku a Slovinsku) a k certifikácii treťou stranou. Rozdiel medzi týmito postupmi v manažmente kvality a „čistou“ kontrolou je, že manažment kvality sa zameriava na spustenie kontinuálneho procesu zlepšovania, zatiaľ čo čistá kontrola sa
často vníma ako byrokratický kontrolný mechanizmus. Zavedenie
manažmentu kvality napriek tomu často zlyháva, ak personál a ostatné zainteresované subjekty nemajú možnosť zúčastňovať sa na
hodnotiacom procese a implementovať zlepšovacie opatrenia.
Zverejnenie informácií o hodnotení kvality zostáva citlivou záležitosťou, aj keď sú hlasy, ktoré to podporujú ako súčasť trhových
mechanizmov zavedených v poskytovaní dlhodobej starostlivosti.
To vyplýva z horeuvedených obmedzení, s ktorými sa prijímatelia
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služieb môžu stretávať, ak sa spoliehajú pri výbere svojho poskytovateľa na kvalitu. Ďalším bodom v tejto súvislosti je strach, že „verejné poníženie“ by mohlo mať kontraproduktívny účinok, takže nútia poskytovateľa maskovať hlásenia vo svoj prospech. V každom
prípade, Nemecko, Holandsko a Anglicko vydláždili cestu transparentnejším informáciám vytvorením internetových verejných
stránok, ktoré obsahujú správy o kvalite v službách a v domovoch
opatrovateľských službieb poskytujúce možnosť porovnávania.

4.1.4 Zabezpečenie alebo zlepšenie kvality?
Všetky skúmané krajiny majú definované štandardy kvality, potrebné na dodávanie služieb a na dotácie z verejných financií, prípadne na úhradu zo zdravotného poistenia, naviazané na autorizačné
alebo akreditačné procesy. Tieto štandardy slúžia ako mechanizmy pre splnenie minimálnych kritérií, ale nie sú schopné motivovať
poskytovateľov pokračovať v procesoch zlepšovania.
Existujúce štandardy sa ešte stále týkajú kvality štruktúry alebo procesov, a nie výsledkov pre osobu, ktorá pomoc potrebuje, alebo pre
ostatné zainteresované subjekty, napr. rodinným príslušníkom alebo
personálu, ktorý sa osobu stará. Spolu so zavedením nových metód
ako je mapovanie starostlivosti o pacientov s demenciou, biografická práca a aktívnejšia účasť neformálnych opatrovateľov (Rakúsko,
Anglicko, Fínsko, Nemecko, Holandsko) sa v dlhodobej starostlivosti zlepšila interakcia odborníkov a starších ľudí. Ďalší trend, ktorý
zlepšuje kvalitu, orientáciou na prijímateľa služieb, sú Charty služieb
podľa regiónov v Taliansku a všeobecnejšia „Charta práv pre ľudí,
ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť a asistenciu“ v Nemecku.6

6	������������������������������������������������������������������������������������
Táto Charta tvorí dôležitý základ pre kritériá, pomocou ktorých nemecká záujmová organizácia pre užívateľov bývania a opatrovateľských služieb dobrovoľne hodnotí domy s
opatrovateľskými službami (BIVA). Vycvičení dobrovoľníci hodnotia domy s opatrovateľskými
službami a výsledky sú uverejňované na www.heimverzeichnis.de. Ak sa zistí nesplnenie jedného alebo viacerých kritérií, k dispozícii je ponuka na poradenstvo o možných zlepšeniach.
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Len málo krajín má už stanovené ciele, ktoré treba splniť na dosiahnutie kvality. Tieto krajiny stanovili ciele pre úroveň a kvalifikáciu
personálu (Fínsko, Španielsko), pre štruktúry (Holandsko, napríklad čo sa týka spoločných izieb v domoch s opatrovateľskou službou; Rakúsko) a v niektorých prípadoch aj pre štruktúru služieb
na systémovej úrovni. Napr. vo Fínsku stanovili samosprávy ciele,
ktoré treba splniť do roku 2012 o podiele občanov vo veku 75 rokov
a viac, pri sprístupnení určitých typov služieb.
Aj keď sa v rôznych regiónoch a samosprávach po celej Európe zavádzajú rôzne systémy manažmentu kvality, žiadny z týchto systémov
nezískal vedúce postavenie. Aj v rámci jednotlivých krajín sú obavy,
že benchmarking opatrovateľských služieb nebude možný kvôli rôznorodým postupom a rôznorodým zberom indikátorov kvality.
Okrem toho, že v službách dlhodobej starostlivosti chýbajú spoločne
odsúhlasené indikátory, ďalším problémom je to, že právne stanovený manažment kvality, ktorý zlepšuje činnosť organizácií, je zriedkavo podchytený podpornými opatreniami akými sú výcvik personálu,
organizačný vývoj, financovanie projektov zlepšenia atď..

4.2 Prepojenie zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a prevencie
Nariadenia o kvalite odzrkadľujú vo väčšine krajín rozhrania medzi
zdravotnou a sociálnou starostlivosťou a stále nedostatočnú identitu
dlhodobej starostlivosti. V týchto krajinách stále platí tzv. prístup podľa
sila (“silo approach”). To vedie ku fragmentácii zodpovedností medzi
rôznymi orgánmi. V tejto súvislosti nie je výnimkou, že kvalita v dlhodobej starostlivosti zaujíma podradnú úlohu v porovnaní so zdravotnou
starostlivosťou – ako príklad vidíme v Anglicku zlúčenie Komisie pre
kontrolu sociálnej starostlivosti a iných organizácií do Komisie pre kon-
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trolu kvality alebo diskusiu vo Francúzsku o podriadení sociálnej starostlivosti nariadeniam o zdravotnej starostlivosti. Ďalším dôsledkom
rozdelenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti môže byť aj to, že sociálna starostlivosť sa nemusí vôbec brať do úvahy, keď sa diskutujú otázky kvality v kontexte zdravotníckych reforiem (Rakúsko, Slovinsko).
Väčšina národných správ dokazuje, že sektor dlhodobej starostlivosti
nemá v systéme jednoznačné miesto. Pozorujeme diery vo financovaní a legislatíve, v poskytovateľoch a ostatných zainteresovaných
subjektoch (Rakúsko, Francúzsko, Fínsko, Taliansko, Holandsko,
Slovinsko, Španielsko) s fragmentovaným financovaním a systémami zabezpečenia kvality. Aj v rámci krajín môžu existovať rôzne pohľady na sociálne zabezpečenie, a tým aj na dlhodobú starostlivosť
(Švajčiarsko, Španielsko). Napríklad francúzsky hovoriace kantóny
vo Švajčiarsku majú založenú politiku na domácej starostlivosti, zatiaľ
čo nemecky hovoriace kantóny si zachovávajú politiku, kladúcu dôraz
na domy s opatrovateľskou službou (Ruedin a kol., 2006). Rozdielny
môže byť aj pohľad na verejné financovanie dlhodobej starostlivosti:
je dlhodobá starostlivosť všeobecné právo každého občana, na ktorý má každý občan nárok, podobne ako na zdravotnú starostlivosť?
Musí sa dlhodobá starostlivosť stať súčasťou systému sociálneho
poistenia, tak ako zdravotná starostlivosť? Alebo je hlavným cieľom
v dlhodobej starostlivosti vyhnúť sa biede pomocou sociálnej pomoci,
a prijímatelia služieb musia hradiť väčšinu služieb sami?
Nie je prekvapujúce, že rozdelenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pozorujeme aj v súvislosti so zabezpečením kvality. Ťažko nájdeme zhodu medzi systémami zabezpečenia kvality v zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, prevencii,
neformálnej starostlivosti a podporou, ktorú poskytujú dobrovoľníci.
Zatiaľ čo tieto rozdiely sú dôsledkom najmä rôznych spoločenských
zoskupení, či už odborných alebo organizačných, integráciu a kvalitu
koordinačných mechanizmov zlepšujú aj nové návrhy v tvorbe politík.
-

V Anglicku sa Komisia pre zdravotníctvo, Komisia pre kontrolu
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sociálnej starostlivosti a Komisia pre Zákon o duševnom zdraví
zlúčili v apríli 2009 s úmyslom znížiť inkompatibilitu v kritériách
kvality, ktoré sa týkajú integrovaných služieb. Implementácia
tejto integrácie na administratívnej úrovni stále pokračuje.
V Španielsku Zákon o podpore osobnej autonómie a starostlivosti o odkázané osoby má zabezpečovať kvalitu, udržateľnosť
a rovnosť služieb, pokrývajúcich dlhodobú starostlivosť. V tomto
nariadení je integrácia služieb súčasťou požiadaviek na kvalitu.
Ale implementácia je ťažká: to platí nielen pre vzťah dlhodobej
starostlivosti a zdravotnej starostlivosti, ale aj pre prevenciu. Zatiaľ
čo nedávno bolo založené Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej
politiky, aby sa zlepšili vzťahy medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, rozvoj legislatívy dlhodobej starostlivosti zaostáva, aj
keď v niektorých regiónoch sa zavádza pojem manažment prípadu. Celonárodné postupy na rozhraní zdravotnej a sociálnej starostlivosti tak stoja na krehkej pôde (Rodenas a kol., 2008).

Čo sa týka kvality, fragmentácia povinností nevyplýva len z rozdelenia
zdravotnej a sociálnej starostlivosti alebo z rôznych stupňov na vládnej úrovni s príležitostnou účasťou zastrešujúcich organizácií. V niektorých krajinách aj v rámci rovnakej vládnej úrovne nájdeme ďalšie
rozškatuľkovanie úloh, pretože niekoľko orgánov je zodpovedných za
rôzne procesy týkajúce sa kvality.
-

Vo Francúzsku prebrala agentúra ANESM (Národná agentúra
pre hodnotenie organizácií dlhodobej starostlivosti) zodpovednosť za recertifikáciu personálu, akreditáciu poskytovateľov
a stanovenie kritérií pre najlepšiu odbornú prax; zatiaľ čo CNSA
(Národný fond pre autonómiu a solidaritu) má na starosti výskum,
nové služby a inovácie v organizácii, ďalšie organizácie – CNSA
a ANSP (Agence Nationale des Services à la Personne) – majú
na starosti posilnenie zručností a odborných skúseností personálu, čo si na druhej strane vyžaduje ďalšiu koordináciu s Ministerstvom práce a Ministerstvom školstva. Rozšírenie organizácií
pod týmito skratkami v rámci systémov starostlivosti v niektorých
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krajinách len ilustruje spomínanú fragmentáciu (viď Francúzsko
a Holandsko), aj keď ich môžeme zároveň chápať ako pozitívne
znamenie diferenciácie systémov dlhodobej starostlivosti.
Pretože systémy dlhodobej starostlivosti sú stále vo fáze diferenciácie, je otázkou, či plnohodnotná integrácia zdravotníckych a sociálnych systémov bola vôbec potrebná a či sa dá dosiahnuť (diskusii
o pridanej hodnote integrácie vs. koordinácie a o vzťahoch medzi
službami viď: Leutz, 1999; 2005; 2009). V každom prípade komplexnosť a rôznorodosť organizovania starostlivosti a služieb pre klientov
si vyžaduje väčšiu dôslednosť a zladenie rôznych profesionálnych
kultúr. V tom zmysle národné správy odhaľujú štyri sľubné možnosti:
-

integráciu na miestnej úrovni,
integráciu v kontexte „dráh“ starostlivosti,
integráciu na odbornej úrovni,
finančné mechanizmy na podporu integrácie starostlivosti a poskytovania služieb.

V mnohých krajinách pozorujeme v tvorbe politiky snahu o integráciu
služieb vrámci rôznych úrovní. Napríklad vo Fínsku majú samosprávy
povinnosť integrovať zdravotnú starostlivosť, dlhodobú starostlivosť,
sociálnu starostlivosť a prevenciu svojich občanov. Preto rôzne zainteresované subjekty musia navrhovať lokálne stratégie. Stratégie majú
zahŕňať oblasti ako plánovanie v komunite, dopravu a bývanie, kultúrne
a rekreačné aktivity, vzdelanie a zapájanie sa do rôznych aktivít, pocit
pohody a zdravie. Okrem toho vo Fínsku má silnú podporu regionálna
sieť jednotiek primárnej starostlivosti. V regiónoch v Holandsku majú
siete služieb pre pacientov s demenciou pokrytie asi 90%, s aktívnou
účasťou užívateľov. Podľa Zákona o mimoriadnych medicínskych výdavkoch regionálne úrady zazmluvňujú integrované balíky starostlivosti
o pacientov s demenciou. Indikátory výkonnosti monitorujú aktuálnu
kvalitu poskytovania starostlivosti (Nies et al, 2009). Vo Francúzsku
vznikli podobné experimenty s integráciou služieb pre pacientov s Alzheimerovovou chorobou v 18 rôznych oblastiach.
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Národná legislatíva v Taliansku zakotvila integráciu zdravotného a sociálneho systému na miestnej úrovni, aj keď implementácia ešte zaostáva. V Anglicku vydali indikátory kvality na miestnej úrovni, ktoré sa
týkajú včasnej akútnej a sociálnej starostlivosti, hodnotenia a balíkov
starostlivosti. V Španielsku podľa legislatívy o dlhodobej starostlivosti miestne orgány vytvárajú sieť integrovaných služieb, ale indikátory
kvality stále neexistujú. V niektorých krajinách boli zavedené nástroje na monitorovanie integrácie služieb v rámci jednotlivých sektorov
(Anglicko, Fínsko, Taliansko, Švédsko, Holandsko) alebo sa práve
vytvárajú (Francúzsko), aj keď sa zdá, že väčšina týchto opatrení ešte
nie je dokonalá a buď nezodpovedá presne potrebám citlivosti a spoľahlivosti alebo sú robené podľa modelov v zdravotníctve.
Návrh ďalšej integračnej stratégie sa týka dráh starostlivosti alebo
klinických dráh. Tieto stratégie, ktoré predstavujú integráciu sociálnych a zdravotných procesov pre špecifické skupiny užívateľov, sú
založené na smerniciach a dôkazoch (ak sú dostupné), a najprv boli
vytvorené v akútnej starostlivosti (Vecchiato, 2004). Koncepcia dráh
starostlivosti sa dá najskôr uplatniť na prechode medzi akútnou a dlhodobou starostlivosťou, najmä v manažmente diabetu, kardiovaskulárnych ochorení alebo pri mozgovej príhode (Rakúsko, Anglicko,
Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Holandsko). Okrem toho
dráhy starostlivosti sú vypracované aj pre viac „typických“ geriatrických ochorení alebo stavov ako sú Parkinsonova choroba, demencia
a paliatívna starostlivosť (Rakúsko, Slovinsko, Holandsko). K tomu sú
štandardizované aj niektoré ďalšie procesy ako postupy pri prepustení, koordinačné mechanizmy medzi primárnou a sekundárnou starostlivosťou a hodnotiace postupy (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Slovinsko, Švédsko, Holandsko). Indikátory výkonnosti a nim
zodpovedajúce štandardy ešte vznikajú (Holandsko). V tejto forme integrácie často hrá akútny sektor dominantnú úlohu, napríklad v Zdravotných platformách, ktoré sa vytvárajú v Rakúsku. Aj keď sa väčšina krajín rozhodla pre tieto postupy, zaujímavé je, že každá z nich
(niekedy dokonca jednotlivé regióny) si vytvorila svoje vlastné cesty
a nepreberajú všetko od svojich predchodcov. V tejto súvislosti treba
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spomenúť niektoré transnárodné iniciatívy v rámci EÚ programov, ako
PROGRESS (DG zamestnanosť) - niektoré projekty sú v súčasnosti
kofinancované a majú vytvoriť mechanizmy definície, merania, hodnotenie a zlepšovanie kvality sociálnych služieb všeobecného záujmu
vrátane tých, pre starých ľudí a osoby so zdravotným postihnutím..
Čo sa týka odbornej úrovne, mnohé krajiny zavádzajú nové odbornosti, ako manažéri prípadov (case managers), ktorí budujú mosty
medzi organizáciami a/alebo obhajcami prijímateľov služieb (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Španielsko)
alebo ako sprostredkovatelia multidisciplinárnych činností v rámci
služieb (Fínsko, Francúzsko, Slovinsko, Holandsko). Tieto nové úlohy a spôsoby práce si vyžadujú ďalšie zručnosti a nástroje. Manažment kvality má tiež jednoznačne vymedzený popis práce v oblasti
dlhodobej starostlivosti, s nástrojmi ako sú RAI HC, E-Qalin® alebo
EQ-5D (Rakúsko, Fínsko, Švédsko).
Štvrtou cestou ako integrovať rôzne silá v dlhodobej starostlivosti je
tvorba motivačných nástrojov pre zainteresované subjekty pomocou finančných mechanizmov (viď aj časť 4.4 o motivačných nástrojoch týkajúcich sa zavedenia manažmentu kvality). V tejto súvislosti pozorujeme dva typy mechanizmov. Po prvé, poskytovanie
financií alebo voucherov prijímateľom služieb vo forme individuálnych účtov, priamych platieb a/alebo peňažných dávok (Rakúsko,
Anglicko, Holandsko). Väčšinou to znamená, že užívateľ si môže
vybrať, ako minie tieto peniaze podľa svojich potrieb a preferencií. Informovanosť a transparentnosť kvázi trhov, ako nevyhnutný
predpoklad pre výber služieb, sú v mnohých krajinách dosť nespoľahlivé. To isté platí aj pre dávky. Aj napriek relevantným internetovým stránkam o informáciách pre spotrebiteľa (Anglicko, Holandsko), môže byť reálny výber ťažký (Anglicko). V každom prípade
tieto finančné nástroje vytvárajú skôr konkurenciu medzi poskytovateľmi služieb ako integráciu. Integrujúcim faktorom je nakoniec
prijímateľ služby, prípadne jeho zástupca, a to podľa svojej kúpnej
sily, schopností a ďalších zdrojov. Druhým spôsobom, ako posilniť
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koordináciu mechanizmami financovania je spojiť financovanie na
úrovni objednávania služieb. Príkladom je vytvorenie Trustov primárnej starostlivosti, ktoré fungujú ako objednávateľ (zadávateľ)
integrovaných služieb (DH/Commissioning, 2007).
O integrovanej starostlivosti a jej efektivite a nákladovej efektivite
existuje málo štúdií. Jeden príklad je z Fínska, kde projekt s názvom
„Integrované služby v domácej starostlivosti a pri prepustení“ (projekt
PALKO) prebiehal v rokoch 1997 až 2007. Ciele tohto projektu boli
vytvoriť, zaviesť a vyhodnotiť nové prístupy v prepúšťaní z nemocnice a pokračujúcej domácej starostlivosti. Jeho obsahom je právo na
samourčenie klienta, starostlivosť orientovaná na človeka, proaktívne
plánovanie prepustenia, integrácia služieb medzi jednotlivými organizáciami a súvislý a kontinuálny prenos informácií. Projekt PALKO
znížil používanie služieb a ich náklady a zlepšil kvalitu života so zreteľom na zdravotný stav. Jeho výsledky ukazujú, že zavedením nových
postupov pri prepúšťaní z nemocnice a v domácej starostlivosti podľa
projektu PALKO budú samosprávy môcť starším občanom ponúkať
kvalitnejšie služby (Hammar a kol., 2009; Perälä a kol., 2004).
Napriek všetkým týmto nástrojom a iniciatívam, vzťahy medzi systémami dlhodobej starostlivosti a kvalitou neformálnej starostlivosti, resp. medzi starostlivosťou a dobrovoľníckou podporou sú stále
slabo rozvinuté, aj keď už vidno prvé zmeny. V Anglicku „Zákon
(rovnosť príležitostí) o opatrovateľoch“ uznáva a podporuje potreby opatrovateľov na vzdelávanie, výcvik, zamestnanie a zábavu.
Hodnotenie potrieb v Holandsku zaručuje neformálnu starostlivosť.
Vo Fínsku Zákon o podpore neformálnej starostlivosti (937/2005)
definuje neformálnu starostlivosť ako uzákonenú sociálnu službu,
kde za jej plnenie zodpovedá samospráva. Patrí za ňu príspevok
na starostlivosť, voľno a všetky potrebné služby, ktoré pomáhajú
opatrovateľovi aj osobe, o ktorú sa stará.7 V súlade so zákonnými
7	����������������������������������������������������������������������������������������������
Opatrovateľ má nárok na tri dni voľna v mesiaci, ktoré uhradí samospráva/štát ako aj na podporu neformálnej starostlivosti, čo je sociálna dávka vo výške v priemere do €416.25 za mesiac.
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požiadavkami (Zákonník o sociálnom zabezpečení XI, § 45) nemecké poisťovne dlhodobej starostlivosti ponúkajú kurzy pre neformálnych opatrovateľov za účelom zlepšenia kvality starostlivosti. Kurzy umožňujú rodinným opatrovateľom a ďalším záujemcom
získať základné vedomosti o domácej starostlivosti starších ľudí
a ľudí s krehkým zdravím, stratégie na uľahčenie a zlepšenie starostlivosti ako aj zvládnutie konfliktov a učia základné praktické
techniky starostlivosti o ľudí vyžadujúcich opateru.

4.3 Motivačné a demotivačné faktory pre zlepšovanie
kvality
Ukázalo sa, že verejné orgány nedokážu vytvoriť primerané motivačné nástroje na zlepšenie kvality, pretože poskytovatelia sú
vystavovaní potrebe prijímania kompromisov medzi udržiavaním
nízkych operačných nákladov a zlepšovaním kvality. To isté platí
pre verejné subjekty, ktoré vystupujú ako nákupcovia opatrovateľských služieb v kvázi trhovom usporiadaní, keď sa snažia zosúladiť
zlepšenú kvalitu s rozpočtovými obmedzeniami.
Otázka motivačných nástrojov ovplyvňuje aj kvalifikáciu personálu.
Výcvikové kurzy pre sociálnych pracovníkov a pomoc v domácnosti
vo Francúzsku sa nestretli s očakávaným úspechom, pretože kvalifikovaní pracovníci môžu očakávať relatívne nízku návratnosť svojich
investícií do vzdelania (plat sestry v domácej starostlivosti s najvyššou kvalifikáciou je len o 20% viac ako je minimálny plat).
Vnútorné a vonkajšie motivačné nástroje hrajú dôležitú úlohu v implementácii systémov manažmentu kvality. V rôznych krajinách poskytovatelia starostlivosti musia splniť určité štandardy, uplatňovať
určité nástroje a podávať hlásenia o indikátoroch výkonnosti, aby
sa mohli zaregistrovať (Rakúsko, Anglicko, Francúzsko, Taliansko,
Holandsko, Španielsko). Autorizácia (Rakúsko) a/alebo akreditácia

296

Nies a kol., 2010

Manažment a zabezpečenie kvality v dlhodobej starostlivosti | Európska správa

(Francúzsko) je predpokladom splnenia nároku na verejné financovanie (Taliansko), ale často aj možnosti pôsobiť na súkromnom trhu
(Fínsko). V Taliansku sa vyžaduje tzv. Charta služby: nástroj, ktorý
popisuje poskytované služby, ich dĺžku trvania, účasť odborníkov,
podmienky dostupnosti, pracovný čas, čakacie listiny, ceny a práva
a povinnosti užívateľa.
Tento zmiešaný a často rozporuplný súbor motivácií platí tiež pre
sankcie a transparentnosť. „Verejný tlak“ na poskytovateľov zverejnením správ o kvalite môže mať opačný účinok a viesť poskytovateľov k zaujatosti/nevôli podávať správy. Úrady majú odmietavý postoj k sankcionovaniou zlej výkonnosti zatváraním zariadení
poskytujúcich starostlivosť, pretože to môže vytvárať zlý dojem
o ich predchádzajúcej činnosti, nakoľko nevyhovujúci stav môže
byť dôsledkom zlého vedenia rozpočtu, za čo sú zase zodpovedné objednávateľské a zazmluvňujúce agentúry (Anglicko). Zatváranie zariadení môže spôsobiť problémy aj v tom, že je potrebné
poskytnúť alternatívne riešenia s rizikom krátkodobého zhoršenia
situácie užívateľov (Francúzsko).
V sankciách, ktoré nasledujú po kontrole, ústredné orgány obyčajne postupujú po jednotlivých krokoch. Ak poskytovatelia starostlivosti nespĺňajú určité kritériá, sankcie sa uložia podľa dĺžky
trvania a/alebo v rozsahu neplnenia si povinností. Tieto sankcie
majú rôzne formy, od verejného pokarhania a pokút až po zastavenie poskytovania služieb a odobratie registrácie (Anglicko, Fínsko,
Francúzsko, Španielsko), niekedy na rôznych administratívnych
úrovniach, a to podľa závažnosti sankcií (Španielsko). V niektorých prípadoch môže byť kontrola, spravovanie a poskytovanie
starostlivosti zlúčené v jednom štátnom orgáne, takže je otázne, či
princíp kontroly „tretej strany“ zostáva zachovaný (Rakúsko).
V niektorých krajinách sa zabezpečenie kvality nezameriava len na
poskytovateľov, služby a odborníkov, ale aj na lokálnu úroveň a samosprávnu (Anglicko, Fínsko, Taliansko). Tento mechanizmus predpo297
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kladá, že samotné objednávateľské subjekty a/alebo miestne úrady
musia dodržať transparentnosť v definovaných štandardoch kvality.
V Anglicku a vo Fínsku existujú pre splnenie štandardov pozitívne
motivačné nástroje, a to v zmysle finančných odmien (platba za
výkon) a väčšej slobody pri stanovovaní priorít. Okrem toho počet hviezdičiek v Anglicku sa dá dosiahnuť podľa úrovne činnosti.
Verejné označenie, či je poskytovanie vysokej alebo nízkej kvality, môže byť významným podnetom pre zlepšenie kvality, rovnako
môže byť verejne spochybnené. Dobré alebo zlé známky môžu
ovplyvniť výber užívateľa a postavenie poskytovateľa na trhu: keďže je nedostatok na pracovnom trhu, odborníci s dobrou kvalifikáciou uprednostňujú organizácie s lepším výkonom. Verejné označenie však ešte nie je bežné vo väčšine krajín. Strach z verejného
obvinenia a z hanby môže byť silnejší ako odmena za zviditeľnenie
ako dôveryhodný subjekt (Rakúsko). Nemecká internetová www.
heimverzeichnis.de vyriešila tento problem zverejnením výsledkov
len tých organizácií poskytovateľov, ktorí spĺňajú kritériá pre kvalitu života v domoch s opatrovateľskou službou. Keďže je účasť
dobrovoľná, tí, ktorí sú spomenutí, majú výhodu v konkurencii; u
ostatných zostáva otázkou, či nesplnili požadovanú hranicu, alebo
sa ešte neprihlásili do hodnotenia.
Pretože kontrola a monitoring sú často nariadené zvonku, existujú aj
vnútorné motivácie pre poskytovateľov starostlivosti, aby uplatňovali
systémy kvality. V rámci činnosti systému sa často vyžaduje registrácia, akreditáci a certifikácia. Tieto nástroje môžu aj vyvolať dôveryhodnosť občanov a tým aj užívateľov služieb a ich príbuzných (Rakúsko,
Francúzsko, Taliansko). Preto tieto samohodnotiace opatrenia môžu
zlepšiť ich postavenie na verejnom alebo súkromnom trhu.
Uplatňovanie súčasných systémov vo vnútornom hodnotení kvality
alebo v externých auditoch poháňajú vonkajšie faktory a vnútorné
záujmy poskytovateľov. Napríklad benchmarking môže motivovať
organizácie ku zlepšeniu výkonnosti. Kvalitné metodológie a ná298
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stroje uľahčujú zlepšovacie procesy v rámci organizácie: čo sa týka
učenia a rozvoja organizácie, môžu podporovať výcvikové metódy
a posilniť postavenie personálu a užívateľov služieb. To sa potom
prejavuje vo výkonoch organizácie (Rakúsko, Fínsko). Keď sa zdá,
že je kvalita slabá, výkon organizácie môže zlepšiť tvorba národných programov alebo iná forma podpory, napríklad v zmysle kvality, ako prevencia pádov, zníženie výskytu preležanín, polyfarmácia
a kontrola bolesti, ale aj v zmysle “mäkkých” faktorov, týkajúcich sa
spokojnosti užívateľov, personálu a príbuzných, vedúceho postavenia a udržateľnosti. Manažment kvality môže prispieť ku zvýšeniu
transparentnosti služieb a zlepšiť rozširovanie dobrej praxe (Rakúsko, Fínsko, Španielsko, Holandsko). Porovnania výkonnosti alebo
dokonca benchmarking potrebujú však jasné ciele a spôsoby, ako
podporiť zlepšovacie opatrenia, namiesto len čistého záujmu médií
o rebríčky hodnotenia a “zlé správy” o dlhodobej starostlivosti.

4.4 Dimenzie a perspektívy
Kvalita dlhodobej starostlivosti má mnoho rozmerov, počnúc kvalitou
starostlivosti a kvalitou života až po kvalitu manažmentu, riadenia
a s tým súvisiacich determinantov. Donabedianova koncepcia hodnotenia kvality štruktúr, procesov a výsledkov je široko uznávaná v
zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch stále viac aj v dlhodobej starostlivosti. Medzi príslušné indikátory kvality starostlivosti
patria efektívnosť (primeranosť, kompetencia), bezpečnosť, vnímavosť (orientácia na pacienta a hodnoty ako prijateľnosť, kontinuita a
včasnosť), dostupnosť, rovnosť a účinnosť (Kelly/Hurst, 2006).
V poslednom desaťročí sa indikátory kvality života stali základom
pre merania výsledkov v dlhodobej starostlivosti (Vaarama a kol,
2008; Faulkner a kol, 2006), lebo zahŕňajú štyri kľúčové oblasti:
-

Telesné zdravie a funkčné schopnosti
Psychologické zdravie, subjektívny pocit pohody a životná spokojnosť
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Sociálne siete, činnosti a účasť na rôznych činnostiach
Socio-ekonomické podmienky a prostredie bývania

Okrem toho v akútnej zdravotnej starostlivosti aj v dlhodobej starostlivosti sa kvalita dá hodnotiť z rôznych perspektív: z pozície užívateľov
a odborníkov (personál, manažéri), neformálnych opatrovateľov a
iných záujmových skupín, ale aj z hľadiska organizácie alebo systému.
Z perspektívy prijímateľa služby predstavuje kvalita života významnejší pojem ako kvalita starostlivosti. V rámci tejto dimenzie ide
o hodnoty ako ľudská dôstojnosť, zdvorilá komunikácia, autonómia, možnosť výberu a kontrola, orientácia na užívateľa, súkromie/zachovanie tajomstva, intimita, bezpečnosť, pocit pohody,
pohodlie, práva a osamostatnenie, spoločenská účasť (alebo pozitívna účasť v spoločnosti), normalizácia a prístup ku starostlivosti
a službám, starostlivosť na konci života (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko). Tieto hodnoty sa odrážajú v
skúsenostiach užívateľov a/alebo v meraniach spokojnosti spotrebiteľov. Okrem toho implementácia týchto opatrení sa v praxi
prejavuje v správach, indikátoroch procesov, v pravidlách a nariadeniach. Dá sa napríklad skontrolovať, ako sa uplatňuje informovaný súhlas, aké informácie sa podávajú klientom, ako sa riešia
sťažnosti a aké dlhé sú čakacie doby (Fínsko). Okrem toho sa monitorujú aj zdravotné výsledky pomocou indikátorov ako sú pády,
prevalencia preležanín, polyfarmácia, (mal)nutrícia, inkontinencia,
behaviorálne problémy, depresia (Rakúsko, Francúzsko, Fínsko,
Španielsko, Holandsko). Porovnateľnosť údajov si vyžaduje náročnú „case mix“ kontrolu.
Z odbornej perspektívy sa kvalita starostlivosti monitoruje takmer
vo všetkých krajinách odbornými nástrojmi (protokoly, smernice,
záznamy, plány starostlivosti) a definovanými procesmi (programy, hodnotenia potrieb, postupy, koordinácia, merania včasnosti,
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zanedbanie, nehody, bezpečnosť), aj keď je to častejšie u zdravotníckych pracovníkov ako u pracovníkov sociálnej starostlivosti.
Okrem toho správy o odbornej kvalifikácii, výcviku a počtoch personálu sa často využívajú ako indikátory kvality starostlivosti (Fínsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko). Spätná väzba užívateľov
služieb a dotazníky o bezpečnosti zamestnancov sa tiež považujú
za užitočné nástroje (Fínsko, Taliansko, Holandsko).
Z pohľadu organizácie sa ako výstupy pre manažment kvality používajú často vyššie spomínané úhrnné výsledné indikátory kvality života a kvality starostlivosti, ale indikátory sa zameriavajú viac
na postupy týkajúce sa informácií, sťažností alebo bezpečnosti.
Kvalita života a kvalita starostlivosti by mala odrážať spoločnú víziu v rámci organizácie, jej poslanie, ako aj jej koncepciu starostlivosti. Okrem toho ide o ďalšie relevantné faktory ako obsadenie
personálu, HRM-postupy, pracovné podmienky a infraštruktúra
(zariadenie, technológia, informačné systémy, budovy, prostredie),
organizácia a kapacity (Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko,
Taliansko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko). Okrem
týchto štrukturálnych indikátorov kvality sa používajú aj indikátory
procesov ako čakacie doby, prístup, bezpečnosť, riadiace postupy
a administratívne postupy, niekedy aj spolupráca s inými službami
(Anglicko, Fínsko), zatiaľ čo indikátor výsledkov sa najčastejšie obmedzuje na nákladovú efektívnosť (“hodnota za peniaze”).
Čo sa týka aspektov „nad“ rozmer organizácie (samospráva, región, štát), monitoruje sa kvalita dodávania služieb, prístup k nim
(primeranosť, spravodlivosť a včasnosť), náklady a všeobecné
indikátory zdravia ako mortalita (Anglicko, Fínsko). Vo Fínsku sa
benchmarking rozvíja na všetkých úrovniach a vychádza zo zberu
údajov pomocou hodnotenia RAI: zhruba jedna tretina pobytových
zariadení a služieb domácej starostlivosti v roku 2009 používali
systémy RAI na porovnávanie v rámci organizácie, dokonca aj
na úrovni samospráv. Závisí však od toho, ako a kde sú uložené
povinnosti poskytovať služby a koordinácia, a aké riadiace me301
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chanizmy sú zavedené, či sa tieto výsledky riadia podľa princípov
manažmentu kvality. Zdá sa, že tieto indikátory sa zaoberajú viac
transparentnosťou ako otázkou, či služba, ktorá bola objednaná,
bola aj naozaj poskytnutá.
Dimenzia (aspekt), ktorý sa stále viac oficiálne uznáva, je neformálna starostlivosť a práca dobrovoľníkov. Opatrovatelia v rodine
hrajú v dlhodobej starostlivosti kľúčovú úlohu, čo sa v mnohých
krajinách aj uznáva (Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Švédsko, Holandsko). Napríklad opatrovatelia
podliehajú hodnoteniu a môžu mať nárok na podporu, vzdelávanie,
výcvik a zamestnanie. V Rakúsku, Taliansku a Švédsku majú možnosť výcviku rodinní opatrovatelia aj neformálni migrujúci opatrovatelia. Vo Francúzsku a Holandsku sa rozvíjajú inovatívne formy
podpory opatrovateľov ako je odľahčovacia starostlivosť, výcvik
alebo vzdelávanie neformálnych opatrovateľov. Pre tieto skupiny však neexistujú žiadne špecifické postupy, čo sa týka kvality.
Pretože individualizované rozpočty nadobúdajú v mnohých krajinách stále väčší význam, môže dôjsť v najbližšej budúcnosti ku
zmenám, keď stále viac opatrovateľov mimo formálne opatrujúcej
sily, vrátane migrujúcich opatrovateľov, bude platených samotnými
užívateľmi služieb. V mnohých krajinách migrujúci opatrovatelia
hrajú stále významnejšiu úlohu v “šedej” zóne regulácií profesií,
pracovného práva a legislatívy (napr. Rakúsko, Taliansko, Francúzsko). Je najvyšší čas zvýšiť kvalitu týchto foriem dlhodobej starostlivosti v spolupráci s užívateľmi a ich neformálnymi (migrujúcimi) opatrovateľmi. Je to o to dôležitejšie, že v súčasnosti otázka
kultúrnej rôznorodosti nie je špecificky obsiahnutá v manažmente
kvality (Fínsko, Francúzsko, Španielsko), okrem všeobecných pojmov nediskriminácie a rovnosti (Anglicko, Taliansko). Prvé kroky
ku väčšiemu uvedomeniu si kultúrnej rôznorodosti v tomto sektore
vidno vo vydávaní materiálov v iných jazykoch, používaní špecifických indikátorov kvality, prejednávaní sťažností a účasti iných ako
pôvodných obyvateľov v poradných orgánoch.
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5 Závery
Pri skúmaní správ národných tímov zo zúčastnených krajín je zrejmé, že otázky manažmentu kvality sa v dlhodobej starostlivosti len
začínajú objavovať. Vývoj sa líši od podobných iniciatív v zdravotnej starostlivosti so zreteľom na právomoc, vytváranie štandardov
v kvalifikácii, výsledkoch a procesoch, správnosti kritérií a dostupných rozpočtoch. Práve rozpočty môžu odrážať fakt, že kvalita
v dlhodobej starostlivosti nie vždy súvisí s akútne život ohrozujúcim
stavom. Prvky akútnosti u starších ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú
starostlivosť, sa často posudzujú podľa princípov zdravotnej starostlivosti. Informácie o prvkoch sociálnej starostlivosti sa väčšinou
získavajú z prieskumov spokojnosti prijímateľov služieb. V niektorých krajinách sú tieto hodnotenia zverejňované na internetových
stránkach, v sprievodcoch alebo v novinách (Anglicko, Švédsko,
Nemecko, Holandsko), zatiaľ čo v iných sú tieto informácie dôverné (Rakúsko, Francúzsko, Španielsko). Vo Fínsku sú údaje o spokojnosti užívateľov zverejňované vo výskumných správach.
Tieto rozdiely vedú ku druhému pozorovaniu, ktoré sa uplatňuje v Európe. Je všeobecná tendencia ku transparentnosti s rôznymi cieľmi:
podporovať prijímateľov služieb vo výbere služby, informovať občanov
o tom, čo sa poskytuje a informovať objednávateľov o tom, za akú kvalitu platia (verejná zodpovednosť). Pre (miestne) vlády je dôležité vedieť,
či slúžia populácii primerane, zatiaľ čo pre manažérov a profesionálov,
ktorí pracujú v organizáciách poskytujúcich starostlivosť, je dôležité vedieť, ako vykonávajú svoju prácu a v akom zmysle by ju mohli zlepšiť.
Tieto ciele nie sú vždy zhodné, najmä ak negatívne výsledky majú
priame alebo nepriame ekonomické následky pre organizáciu.
V tom prípade môžu mať organizácie odmietavý postoj ku poskytnutiu validných čísel (Anglicko, Francúzsko). Paradoxne zainteresované
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subjekty nemusia zaujímať zlé čísla, ak budú pre zlepšenie potrebné
ďalšie zdroje, čím sa zneužíva pôvodný cieľ postupov v manažmente
kvality. Ak organizácie majú vážny záujem zlepšiť svoje služby, mali
by chcieť byť transparentné aj v pozitívnych aj v negatívnych výsledkoch, a nielen vypĺňať okienka v dotazníkoch. Z toho logicky vyplýva,
že merateľný a dokumentovaný pokrok v zlepšení kvality by sa mal
považovať za spoľahlivejší indikátor ako pekne napísané správy. Príslušné snahy by sa teda mali oceniť viac ako je tomu v súčasnej praxi.
Tretím fenoménom je, že systémy sa spočiatku pokúšajú definovať
minimálne štandardy kvality. Novovznikajúce trendy však ukazujú,
že v ďalšom stupni budú organizácie motivované vykonávať optimálnu starostlivosť a tak slúžiť niekedy ako príklady pri hodnotení
(ohodnotenie hviezdičkami, bronzové, strieborné, zlaté ohodnotenie v Anglicku a Holandsku).
Štvrtým fenoménom je, že systémy sa posúvajú od kontroly verejnými orgánmi ku manažmentu kvality, samohodnoteniu a certifikácii treťou stranou (Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko). To
často súvisí s väčšou autonómiou pre poskytovateľov služieb, aby
si vybrali svoj vlastný manažment kvality. Tento trend ovplyvňujú
aj typy riadenia. Tam, kde dominuje verejné financovanie a štátne
riadenie, hlavnými mechanizmami zabezpečenia kvality budú kontrola a sankcie; tam, kde sú zavedené trhové mechanizmy a úsudok užívateľa pri výbere a kontaktovaní služieb, budú sa používať
akreditácia (ex ante) a certifikácia (ex post) samohodnotenia ako
zodpovedajúce mechanizmy. Meniace sa mechanizmy riadenia a
meniace sa princípy rozvoja kvality nie sú však pre rôzne zainteresované subjekty ľahko ovládateľné, pretože sa musia vytvoriť a
naučiť nové spôsoby myslenia v partnerských vzťahoch, v rámci tímovej práce a budovania dôvery. V období prechodu budú na podporu proceso v od kontroly po ozajstný manažment kvality (smerom
k modelu excelentnosti) v dlhodobej starostlivosti potrebné iniciatívy
zhora dolu aj zdola hore. Konkurencia a nové nástroje verejného
manažmentu ako také nezlepšia kvalitu na mnohých rozhraniach
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medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, ak tieto prechody
nebudú podporované opatreniami, ktoré umožnia zainteresovaným
subjektom zamerať sa na potreby užívateľov.
Piatym trendom je, že indikátory kvality sa začínajú viac orientovať
na osoby a výsledky (Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko).
Procesové a systémové indikátory nie vždy odrážajú vysokú kvalitu užívateľov služieb (Groenewoud, 2008). Takisto samohodnotiace
systémy nevedú vždy k najlepším výsledkom. Preto sa holandská
vláda rozhodla zaviesť všeobecný súbor celoštátne zavedených indikátorov kvality, ktoré sa potom ďalej rozvíjali a boli prijaté národnými zastrešujúcimi organizáciami poskytovateľov, odborníkov, užívateľov služieb, zdravotnými poisťovňami a kontrolou. Mnohé tieto
indikátory sa orientujú na osobu, pričom odrážajú názory užívateľov
a bodové hodnotenia zdravotného stavu a pocitu pohody podľa odborných noriem, ktoré umožňujú celonárodný benchmarking.
Uvedené vedie k šiestemu trendu: zbieranie údajov o manažmente
kvality a rozvoji systémov kvality a nástrojov je stále viac prepracovanejšie a viac centralizované (Rakúsko, Slovinsko, Španielsko).
Niekedy si riadiace orgány na nižšej úrovni môžu vybrať indikátory a systémy, ktoré vedia najlepšie aplikovať (Anglicko, Fínsko,
Francúzsko). Centralizovaný systém umožňuje porovnania v rámci
krajiny, a to platí najmä tam, kde politika a občiansky záujem presadzuje rovnocenný prístup a rovnakú kvalitu (Rakúsko, Taliansko,
Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko).
Siedmy trend naznačuje, že smernice pre odborníkov v dlhodobej
starostlivosti sú menej vyvinuté ako v akútnom sektore. V dlhodobej starostlivosti nie je taký záujem o prácu založenú na dôkazoch.
Mnohé krajiny sa však snažia ešte viac profesionalizovať sektor
dlhodobej starostlivosti a používajú smernice, protokoly a štandardy (Francúzsko, Švédsko). Zostáva otázkou, do akej miery je tento
sektor vhodný na takýto typ štandardizácie. Okrem toho aj v akútnom sektore je implementácia smerníc a protokolov ťažký oriešok.
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Ďalším javom pri zavádzaní manažmentu kvality sú diskusie po
celej Európe (Anglicko, Francúzsko, Taliansko) o tom, či manažment kvality vedie len k novej byrokracii a vyšším nákladom pre
poskytovateľov služieb. Spočiatku sú na manažment kvality len
pozitívne konotácie: kto by nebol za lepšiu kvalitu? Vyžaduje si to
však aj veľa papierovej práce, napríklad, písanie správ, robenie
prieskumov, výcvik personálu, zaznamenávanie výsledkov a popis
procesov, ozývajú za hlasy, že úradné povinnosti zaberajú príliš
veľa času a peňazí, namiesto toho, aby sa venovalo viac času
starostlivosti o užívateľa služieb (Časť 2.5). A keďže hybnou silou
mnohých postupov v dlhodobej starostlivosti je šetrenie nákladov,
otázkou je, či ďalšie investície do manažmentu kvality sú reálne
(Rakúsko, Francúzsko).
Pozorujeme tiež, že manažment kvality sa týka predovšetkým jednotlivých organizácií (napr. Anglicko, Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko). Manažment kvality prepojovacích mechanizmov je iba
v prvom štádiu. Objavujú sa už niektoré príklady dráh starostlivosti,
významu profesionálov, ktorí fungujú ako medzičlánky na rozhraní
rôznych odborov, multidisciplinárnej tímovej spolupráce a manažmentu kvality v oblasti jednotlivých úrovní. Vo všeobecnosti môžu
byť spoločné finančné mechanizmy podnetom pre manažment
kvality vo vzťahoch medzi organizáciami, ale v tom prípade treba
ešte vyriešiť veľa otázok v oblasti riadenia.
Z toho vyplýva, že tieto prvé kroky, príklady dobrej praxe a iniciatívy na posudzovanie a zlepšovanie kvality na rozhraniach medzi
zdravotnou a sociálnou starostlivosťou bude ďalej analyzovať Fáza
2 projektu INTERLINKS, ktorá sa zameria na spoločnú výučbu a
súvisiace špecifiká v jednotlivých krajinách a regiónoch.
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- umožňujú komplexný prístup
k zabezpečeniu kvality
- na identifikáciu kľúčových
indikátorov výkonnosti pre
strategický manažment
a riadiace procesy

Systém manažmentu kvality
Indikátory kvality – za ich
hodnotenie a zlepšovanie sú
zodpovedné všetky zainteresované subjekty:
- 66 podporných kritérií
(štruktúry a procesy)
- 25 kľúčových indikátorov
výkonnosti (výsledky)

E-Qalin®
(Rakúsko
a Slovinsko –
tiež sa využíva
v Taliansku,
Nemecku a
Luxembursku)

Cieľová
skupina

Zimmerman, D. et al. (1995) ‘Development and testing of nursing home
quality indicators’ in: Health Care Financing Review, 16: 107-127.

Obsah

Integrating services for older people: a resource book from European
experience. Dublin: European Health Management Association: 83-100.

Prax

6.1 Národné správy
Výsledky

Di Santo, P./Ceruzzi, F. (2009) Quality in Long Term Care: Italy.
Rome: Studio Come (unpublished).

7.1 Manažment – Systémy manažmentu kvality a certifikácie

Nies a kol., 2010

7 Príloha: Dobrá prax
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Systémy manažmentu kvality

ISO 9001
EFQM
(Rakúsko,
Taliansko,
Fínsko)

Zainteresované
subjekty,
manažment,
personál

Domy s
opatrovateľskou službou, domáce agentúry,
zdravotná
starostlivosť
Externý
audit s
vydaním
osvedčenia
(certifikátu)

Použitie
rôznych
štandardov
(ISO atď.)
Certifikačný
proces
Štrukturálna,
technologická a
organizačná

Výkon poskytovateľa

Nie je zavedený žiadny
systém

SAS (Švajčiarska akreditačná
služba) má
zoznam organizácií, ktoré
od nej dostali
akreditáciu
Nemocnice, domy
s opatrovateľskou
službou,
domáca
starostlivosť

Dobrovoľný

www.ktg.de

Projekt
PALKO sa
zaviedol skúšobne v samosprávach
prostredníctvom “action
research”
(akčného
výskumu)

Metódy

Spotrebitelia Vyškolené
sestry
s nezávislými
tímami.
Použite
model ICTaplikácie

Alternatíva tradičnej domácej
starostlivosti

Okresné tímy
poskytujúce
starostlivosť
(Holandsko)

Cieľová
skupina
Všeobecný prototyp manažmen- Starší ľudia,
tu prípadu/starostlivosti – prax
personál,
šitá na potreby samospráv.
manažment
Ciele: vytvoriť štandardy pre
prax písomnými dohodami medzi nemocnicami a poskytovaním domácej starostlivosti;
aj v rámci domácej starostlivosti; definovať pracovný
pár (manažér starostlivosti/
prípadu) pre každého klienta v
domácej starostlivosti; posilniť
multidisciplinárnu tímovú prácu
v nemocnici a v domácej starostlivosti a zmeniť spôsob práce z
reaktívnej na proaktívnu.

Obsah

Spotrebitelia

- Klienti: funkčná
schopnosť, kvalita
života súvisiaca
so zdravím,
mortalita, využitie a
náklady na služby,
opakované prijatia,
nákladová efektívnosť - Neformálni
opatrovatelia: bremeno starostlivosti,
spokojnosť
- Personál: spokojnosť, proces

Oblasť perspektívneho hodnotenia?

Lepšia starostlivosť za
nižšie peniaze; nájsť
vhodnú sieť podľa potrieb pre spotrebiteľov;
rýchlejšie rozhodnutia
o starostlivosti.

Výsledky:
Použitie a náklady na
domácu starostlivosť
poklesli, model môže
byť nákladovo efektívny, žiadne zmeny vo
funkčnej schopnosti,
kvalita života súvisiaca
so zdravím, mortality,
využitie a náklady na
nemocničnú starostlivosť

Merania:
- pri prepustení
- 3 týždne
- 6 mesiacov

Regionálny
systém je
riadený

Proces:
Intervencia štandardizovala postupy a
pomohla integrovať
služby, objasnila
a zlepšila prenos
informácií.

Výsledky
Klastrový
náhodný
pokus: 11
skúšobných
obcí a 11 neskúšobných
obcí.

Dôkaz

Regionálny

22 vo
Fínsku

Zavedený
model

Zdroj

Nies a kol., 2010

Integrovaná
domáca
starostlivosť
a systém
prepúšťania v
praxi (projekt
PALKO,
Fínsko)

Prax

Nies a kol., 2010

7.2 Služby, podpora a výcvik – Dobrá prax v službách, podpore alebo výcviku užívateľov
a opatrovateľov

starostlivosť o osoby s mentálnym a fyzickým postihnutím, 2007.

Zdroje: Slovinsko: Nové nariadenie štandardov a normatív v sociálnej politike je v procese prípravy (minimálny súbor štandardov s ohľadom na sociálnu starostlivosť); Zákon o sociálnom zabezpečení, 2007, Návrh (2005) zdravotnej starostlivosti Zákon
o zdravotnom poistení (v procese prípravy), Zákon o vojenských veteránoch, 2006; Zákon o postihnutých vojnou, 1995, Sociálna

Systémy manažmentu kvality
Dobrovoľnícke systémy

Certifikácia
(Švajčiarsko)
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Sprievodca starostlivosti pre
starých občanov (Äldreguiden),
kde ľudia môžu na internete
porovnať rôzne indikátory kvality
pre domy s ošetrovateľskou
starostlivosťou a zariadenia s
krátkodobým pobytom
Zoznam všetkých poskytovateľov a koho kontaktovať medzi
poskytovateľmi (kto je zodpovedný za pacientov v obciach
a v primárnej starostlivosti)

Poradenské vouchery na
návštevu sestry v domácnosti
za účelom získania informácií,
poučenia a praktických rád o
systéme formálnej starostlivosti

Äldreguiden
(Švédsko)

Starostlivosť
na internete
(Švédsko)

Voucher na
poradenstvo
(Rakúsko)

Zoznam
rôznych poskytovateľov
na internete

Návšteva
sestry v
domácnosti.
Informácie,
poučenie

Neformálni
opatrovatelia, starší
ľudia

Indikátory
kvality pre
rôzne organizácie na
internete

Nie sú
definované
všeobecné
prvky pre
manažérov
prípadov.

Rezidenti,
poskytovatelia

Rezidenti,
rodina,
personál

Neformálni
opatrovatelia,
starší ľudia
(s demenciou)

Komunikácia

Komunikácia

Prebieha
hodnotenie

Okres Štokholmu

Poskytuje
Ministerstvo
zdravotníctva
a sociálnych
vecí

Pomáha:
-nájsť správne služby;
-uľahčovať komunikáciu o jednotlivých
pacientoch, čo uľahčuje administratívny
proces o odosielaní
pacientov

Pomáha porovnávať
indikátory kvality
organizácií v oblasti
dlhodobej starostlivosti

Obsah
Indikátory RAI na
benchmarking technickej kvality v zmysle
štruktúr, procesov
a výsledkov dlhodobej starostlivosti.
Výcvik personálu

Prax
Systém
RAI(Fínsko)

Pacienti/klienti.
Manažment, správa,
vedúce postavenie
agentúr domácej
starostlivosti,
domovy seniorov,
domy ošetrovateľskej starostlivosti
a nemocnice
s dlhodobou starostlivosťou.
Personál (pomer
+kombinácia
zručností).
Zainteresované
subjekty.

Cieľová skupina

- Štruktúra klientov
(case-mix)
- Škály
- Indikátory kvality
- Pomer personálu
a kombinácia
zručností
- Nákladová efektívnosť

Oblasť perspektívneho hodnotenia?

Dôkaz sa
manifestuje:
1. porovnaním
vlastnej
jednotky so
skupinou
ostatných
2. výskumom,
s použitím
štatistických
metód

Dôkaz

Najlepšie analyzované
sú údaje v zariadeniach
s opatrovateľskou službou.V rokoch 2007-2009
obecné úrady značne
znížili časový limit na
formálnu starostlivosť.
Potrebné regresívne
modely.

Použitie RAI-metódy
prinieslo výsledky
v zariadeniach dlhodobej
starostlivosti:
- Zlepšené postupy
v používaní psychotropných liekov (hypnotík, antipsychotík a
anxiolytík);
- Značné ušetrenie
financií týkajúcich sa
hore uvedených liekov;
- Zvýšenie sociálnej aktivity
a spoločenského života:
- Menej prekážok;
- Viac využívaná rehabilitačná ošetrovateľská
starostlivosť;

Výsledky

Viac ako jedna
tretina zariadení
s pobytom
a domov
ošetrovateľskej
starostlivosti
(zariadenia
s dlhodobou
starostlivosťou)
Zhruba 25%
pravidelných
služieb domácej
starostlivosti
využívalo v roku
2009 RAI (čísla
budú potvrdené
v polovici roka
2010)

Model je
zavedený

Podrobné informácie pre
účastníkov
len do konca
roku 2009

Informácie
dostupné v
správach
(tähän Noro a
kol., 2005 ja
Finne-Soveri
a kol., 2006)

Databáza RAI
THL
Predbežné
informácie
Publikácie
budú vydané
v roku 2010

Zdroj

Nies a kol., 2010

Národný inštitút pre
zdravotníctvo
a sociálne veci (THL)
zverejní výsledky
dvakrát ročne podľa
údajov (Marec
a september):
- Úroveň celku
Vzájomný benchmarking;
- Dostupný na internete (chránené
heslo);
- Organizuje dvojdňové semináry
o spätnej väzbe
dvakrát ročne;
- Správy a publikácie.

Hodnotenie každého
rezidenta aspoň
dvakrát ročne a zistiť
prípadne závažné
zmeny v stave
pacienta.

Metódy

Nies a kol., 2010

7.3 Budovanie inštitúcií – Dobrá prax, ktorá pôsobí na systémovej úrovni alebo slúži
na budovanie zabezpečenia kvality v dlhodobej starostlivosti

Zdroj: Švédsko: Zákon o zdravotníckych a medicínskych službách 1982, Zákon o sociálnych službách;

Manažéri prípadov sú osoby,
ktorých primárnou úlohou je
integrovať prácu iných ľudí.

Manažéri
prípadov
(Holandsko)
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Tri kontrolné úrady
sa spojili do Komisie
pre kontrolu kvality
(CQC)

Komisia
pre
kontrolu
kvality
(CQC)
(Anglicko)

(Komisia pre zdravotnú starostlivosť,
Komisia pre kontrolu
sociálnej starostlivosti
a Zákon o duševnom
zdraví sa zlúčili
v apríli 2009 do
Komisie pre kontrolu
kvality)

Pre všetkých poskytovateľov
Rezidentov
Objednávateľov

Obhajcovia služieb
Poskytovatelia,
personál, rezidenti.

Spotrebitelia
Príbuzní
Personál
Poskytovatelia
Financovatelia

Tvorcovia rozhodnutí, manažment, tvorcovia rozhodnutí,
starnúce osoby

Poskytovatelia
musia dokázať, ako
spĺňajú všeobecné
štandardy kvality
prostredníctvom
periodických
prehľadov, kontroly,
zbieraním informácií
za účelom sledovania služieb
a sebahodnotním.
Ak poskytovatelia
nesplnia štandardy
kvality, CQC môže
proti nim zakročiť.

Stanoviť kritériá najlepších odborných
postupov
Recertifikácia
(personál)
Akreditácia
(organizácie)
Vytvoriť odborné
praktické smernice

PREZO na meranie
výkonnosti

Udržať CQ-index
(Index kvality spotrebiteľa)

Hodnotenie
kvality dlhodobej
starostlivosti medzi
spolupracujúcimi
partnermi

Odporúčania.
Nástroj na pomoc pri
tvorbe a hodnotení
služieb.

6 oblastí kvality, ktoré sa rovnomerne
uplatňujú v zdravotnej aj sociálnej
starostlivosti:
- bezpečná starostlivosť
- zlepšovanie
výsledkov pre
klientov;
- dobrá skúsenosť
pre klientov;
- zamerať sa na
zdravie, nezávislé
bývanie a kvalitu
života;
- prístup ku službe
- hodnota za
peniaze

Všetky organizácie

Spotrebitelia a
organizácie

Štruktúra služieb,
obsadenie personálu, prostredie bývania a prostredie,
v ktorom sa vykonáva starostlivosť

Celonárodne

Nie sú
informácie
o novom
akreditačnom
postupe (od
júna 2009,
prvý postup
začne v roku
2010).

Málo údajov
o implementácii smerníc
a jej monitorovanie.

Národné
referenčné
smernice a
indikátory

Národný
systém od
roku 2006

Ministerstvo
sociálnych
vecí a zdravotníctva hodnotí, ako sú
rozhodnutia
uplatňované
v praxi

Pomáha:
- lepšie odráža miesta,
kde sa sektory prekrývajú
- pomáha redukovať
problémy inkompatibility v kritériách
kvality v integrovaných
službách;
- krok ku zblíženiu
zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, aj keď
špeciálne neposkytuje
dlhodobú starostlivosť ;
- hodnotiť kvalitu služieb
(hviezdičky slabá 0,
primeraná (1), dobrá
(2), a výborná (3)

Pomáhajú:
- hodnotiť metodológiu, ktorú používajú
všetky kvalifikované
spoločnosti
- schopnosť spoločnosti
podporovať manažérsku kultúru
- zlepšiť kvalitu v domácich agentúrach a domoch ošetrovateľskej
starostlivosti

Kontrolóri kontrolujú
poskytovateľov so slabou
kvalitou

Poskytovatelia podávajú správy o svojich
výkonoch pomocou
indikátorov kvality

Celonárodne

Celonárodne

Celonárodne

Celonárodne,
ale implementácia postupuje
príliš pomaly

http://www.
cqc.org.uk/

http://www.
anesm.sante.
gouv.fr/

Nies a kol., 2010

Všetky služby sú
registrované a kontrolované CQC

Povinnosť preukázať
prevažne kvalitatívne
kritériá pre všetky
poskytovateľské organizácie v dlhodobej
starostlivosti.
Nová akreditatačná
schéma (znamená,
že všetky kvalifikované komerčné spoločnosti v sektore dlhodobej starostlivosti
sa môžu zapísať ako
pracovná skupina pre
akreditáciu).

Zahrňuje indikátory
kvality a štandardy
pre dlhodobú starostlivosť

Smernice a riadiaci
systém pre zodpovednú starostlivosť

Stanovenie národných kvalitatívnych
a kvantitatívnych
cieľov pre štruktúru
služieb a minimálne
požiadavky na personál v 24-hodinovej
starostlivosti.

Načrtáva stratégie
zvyšujúce kvalitu služieb v 3 rozmeroch:
1) podpora zdravia
a blaha a s tým
súvisiaca štruktúra
služieb;
2) obsadenie personálu a manažment;
3) prostredie bývania
a prostredie, v ktorom sa vykonáva
starostlivosť;

Nies a kol., 2010

ANESM
(Národná
agentúra
pre medicínskosociálnu
rezidenčnú starostlivosť
a služby)
(Francúzsko)

QFRC
(Holandsko)

Národný
rámec
pre kvalitné
služby
pre
starších
ľudí
(Fínsko)
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Redistribúcia
(peniaze zo štátnych
zdrojov) fondov na
samosprávy;
- vedúci rozvoja inovatívnych postupov
a organizácie;
- poradca v metódach hodnotenia
kvality;

CSNA
(Národný
fond pre
autonómiu
a solidaritu)
(Francúzsko)

Obhajcovia služieb
Poskytovatelia,
opatrovatelia

Miestne samosprávy
Rezidenti
Revízni pracovníci

Koordinácia politík
orientovaných na
obyvateľstvo so
zdravotným postihnutím.
Príjem dotácií na
inovatívne projekty
a ich koordinácia.
Posilnenie profesionalizácie personálu
(ako koordinátori).
Koordinácia
výskumu s ďalšími
výskumnými
orgánmi.

Miestne samosprávy
sú hodnotené
podľa toho, ako
dokážu udržiavať
kvalitu života svojich
obyvateľov.
Popisy sú dostupné
pre verejnosť

Všetky organizácie

Všeobecné a zahŕňa
všetky faktory, týkajúce sa kvality života
v oblasti zdravia až
po kriminalitu
(vychádza zo 198 indikátorov, 21 z nich
sa týka zdravia
a stavu pohody
a 11 indikátorov sa
približuje dlhodobej
starostlivosti)

Národné
referenčné
smernice pre
miestne orgány
a poskytovateľov pre splnenie potrieb
obyvateľstva
(s ďalšími
celonárodnými
agentúrami
ako ANESM,
viď nižšie)

Napr. pokus
MAIA v Treťom Alzheimerovom pláne
(2008-2012)

Celonárodné

- posilňovať výmenu
informácií medzi
podporovateľmi
- monitorovať experimentálne obdobie a radiť
a podporovať obhajcov
služieb
- syntetizovať výsledky
a aktualizovať dobrú
prax
- prenášať inovácie
a premieňať ich na
legislatívu
- pomoc pri monitorovaní rutinného šírenia
inovácií

Pomáhajú:
- sledovať integráciu
služieb (ale ústne
hodnotenie sťažuje
porovnávanie oblastí);
- zisťovať, ako služby
fungujú v konkrétnej
oblasti.

National

Celonárodné

http://www.
cnsa.fr/

Auditorská
komisia
a kol., 2009

Obsah
Autorizácia a akreditácia
služieb a zdrojov.
Španielska certifikačná
agentúra (AENOR)
Vyvinula špecifické
normy kvality pre certifikáciu zdrojov a služieb
(denné a nočné centrum,
rezidenčné domovy,
pomocné služby v
domácnosti, tele-opatrovateľské služby)
Zhoda so základnými
štrukturálnymi, technologickými a organizačnými
požiadavkami
Zhoda s právnymi požiadavkami

Dobrovoľná akreditácia
podľa dobre definovaných štandardov

Prax
ZÁKON 39/2006
- indikátory
kvality,
- hodnotenie certifikácie kvality
(Španielsko)

Autorizácia
(Taliansko)

Akreditácia
(Taliansko)

Akreditácia
excelentnosti
(Taliansko)

Všetky organizácie

Manažement,
personál,
poskytovatelia.

Manažement,
personál,
poskytovatelia

Externý
audit
(profesionáli)

Externý
audit

Externý
audit

UNE-EN
ISO 90001
EFQM

Metódy

Štrukturálne,
technologické
a organizačné

Štrukturálne,
technologické
a organizačné

Oblasť perspektívneho hodnotenia?

Pôsobiť v rámci
Národnej zdravotnej služby

Povinné (v systéme zdravotnej
starostlivosti)

Používanie ešte
nie je časté,
žiadny dôkaz

Dôkazy

Rešpektovať minimálne kritériá
kvality

Rešpektovať
minimálne
kritériá kvality

Výsledky

Niektoré nemocnice; zdravotné
služby

Pre všetky
zdravotné služby,
ktoré pôsobia v
rámci NHS

Všetky zdravotné
služby

Používanie ešte
nie je časté, správy z Valencie,
Madridu, Baskického regiónu
Implementácia
zákonu ešte
prebieha

Model je zavedený

Regionálne zákony

DPR zo
14/01/97

Zdroj

Nies a kol., 2010

Manažment,
personál,
starí ľudia,
odkázaní
ľudia.

Cieľová
akupina

Nies a kol., 2010

7.4 Iné –Autorizačné a akreditačné mechanizmy, audity

Zdroje: Fínsko: Zákon o primárnej starostlivosti 66/1972, Zákon o špecializovanej lekárskej starostlivosti 1062/1989, Zákon o statuse a právach klientov sociálnych službieb 812/2000,
Zákon o statuse a právach pacientov 785/1992, Zákon o zdravotníckych profesionáloch 1994/559, Vyhláška o zdravotníckych profesionáloch 564/1994, Zákon o požiadavkách na
kvalifikáciu sociálnych pracovníkov 272/2005). Francúzsko: : Zákon z 2. januára 2002 (JORF 2002) zmenil postupy autorizácie, riadenia a obsadenia personálu poskytovateľov dlhodobej starostlivosti, najmä čo sa týka zabezpečenia kvality. Zákon o „miestnej slobode“ z 13. augusta 2004 (JORF 2004,1) udelil hlavné povinnosti v plánovaní, organizácii a regulácii
samosprávnym orgánom, čo sa týka rezidenčnej a domácej starostlivosti v súvislosti so štátnym rozdelením sociálnych vecí na regionálnu alebo nižšiu úroveň. Zákon o „celonárodnom
dni solidarity“ z 30. júna 2004 (JORF 2004 2) stanovil vznik špecifickej nezávislej agentúry s názvom CNSA. Zákon o „rovnosti práv a príležitostí, o účasti a občianstve osôb so zdravotným postihnutím z 11. februára 2005 (JORF 2005) znamenal obrat, pretože zdôraznil potrebu zosúladiť izolované postupy v problematike zdravotného postihnutia. Krátko po vydaní tohto posledného zákona vznikla v roku 2005 CNSA a v roku 2007 zahájila svoju činnosť nezávislá agentúra ANESM (Národná agentúra na hodnotenie organizácií dlhodobej starostlivosti).

CAA kombinuje
informácie z hodnotenia horeuvedených
služieb a hodnotenia
oblastí

Komplexné hodnotenie
oblastí
(CAA)
(Anglicko)
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Nariadenie stanovuje
princípy pre dennú
starostlivosť a domovy
s opatrovateľskými
službami: normalizácia,
stimulácia, intimita,
možnosť výberu, účasť,
prevencia, profesionalizácia, osobná asistencia,
súkromie, integrácia,
spolupráca.
Požiadavky na akreditáciu centier: kapacity,
portfolio služieb, protokoly a registre, zloženie personálu, počet a časová
regulácia

Starší ľudia,
personál,
manažment
a zainteresované
subjekty

Plán
kvality
sociálnych
služieb založený na
normách
EFQM,
ISO a CAF
pre manažment
kvality

Používanie ešte
nie je časté,
žiadny dôkaz

Valencia

Zdroj: Španielsko: Podpora osobnej autonómie a starostlivosti pre závislé osoby, napr. Zákon o odkázanosti 39/2006, Zákon
5/1997 navrhnutý vládou Valencie, Zákon 39/2006 (Certif

Zákon 5/1997
navrhnutý vládou
vo Valencii (Španielsko)
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