Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (2) l Prevencia a rehabilitácia l Rámec pre dlhodobú starostlivosť

ISBN: 978-80-7138-131-0

Inštitút pre výskum
práce a rodiny

Dlhodobá starostlivosť
o starších ľudí
na Slovensku
a v Európe (2)
Prevencia a rehabilitácia
Rámec pre dlhodobú starostlivosť

Kvetoslava Repková
a autorský kolektív

Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí
na Slovensku a v Európe (2)
Prevencia a rehabilitácia
Rámec pre dlhodobú starostlivosť

Kvetoslava Repková
a autorský kolektív

IVPR, Bratislava 2011

Vydavateľstvo:

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Názov:

Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (2)
Prevencia a rehabilitácia
Rámec pre dlhodobú starostlivosť

Zostavovateľka:

doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.

Autori/rky textov:

doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., autorský kolektív
Európskej správy k prevencii a rehabilitácii, autorský kolektív
Rámca pre dlhodobú starostlivosť

Odborná spolupráca: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., Mgr. Lýdia
Brichtová, PhD., MUDr. Darina Sedláková, MPH
Grafická úprava:

Bc. Peter Repka

Počet výtlačkov:

200

Publikácia vznikla ako súčasť diseminačnej stratégie projektu INTERLINKS (Health systems and long-term care for older people in Europe. Modelling the INTERfaces and
LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care).
Vydanie publikácie finančne a organizačne podporil Regionálny úrad Svetovej
zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO) v spolupráci s Kanceláriou
WHO na Slovensku.

Prvé vydanie
Všetky práva vyhradené
Neprešlo jazykovou korektúrou
© IVPR, Bratislava, 2011
ISBN: 978-80-7138-131-0

European Centre for Social Welfare Policy and Research (AT) • Ecole
d'études sociales et pédagogiques (CH) • University of Southern Denmark
(DK) • National Institute for Health and Welfare – THL (FI) • Institut de
Recherche et Documentation en Economie de la Santé – IRDES (FR) •
Institut für Soziale Infrastruktur (DE) • Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung – WZB (DE) • CMT Prooptiki ltd. (EL) • University of
Valencia – ERI Polibienestar (ES) • Studio Come S.r.l. (IT) • Stichting Vilans
(NL) • Institute for Labour and Family Research (SK) • Institute of Public
Health (SI) • Forum for Knowledge and Common Development (SE) •
University of Kent – CHSS (UK) • University of Birmingham – HSMC (UK)
Funded by the European Commission
under the Seventh Framework Programme
Grant agreement no. 223037

Obsah
Úvod ........................................................................................... 5
1

Prevencia a rehabilitácia ................................................... 7
1.1 Prevencia a rehabilitácia v rámci dlhodobej
starostlivosti v Európe. Európska správa .................... 9

2

Rámec pre dlhodobú starostlivosť ................................ 115
2.1 Rámec pre dlhodobú starostlivosť
(Model INTERLINKS). Témy, podtémy,
kľúčové otázky a vzor pre popis
a analýzu dlhodobej starostlivosti .......................... 117

Záver ....................................................................................... 154

Úvod
(Kvetoslava Repková)
V roku 2010 vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny publikáciu
Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (I).
Neformálna starostlivosť. Kvalita. Publikácia bola súčasťou diseminačnej stratégie výstupov európskeho projektu INTERLINKS zameraného na zdravotné systémy a dlhodobú starostlivosť o starších
ľudí v Európe, osobitne na hľadanie prienikov a súvislostí medzi
otázkami prevencie a rehabilitácie, kvality a neformálnej starostlivosti. K jej vzniku odborne a finančne prispel Regionálny úrad
Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu prostredníctvom
programu spolupráce so Slovenskom. Vychádzajúc zo stavu ukončenia vybraných výstupov projektu autorský kolektív v prvom diele
publikácie predstavil národnú správu k problematike neformálnej
starostlivosti a európske konsolidované správy k otázkam neformálnej starostlivosti, ako aj k otázkam kvality v službách dlhodobej
starostlivosti.
V prvom polroku 2011 boli finalizované ďalšie výstupy projektu, ktoré sa stali základom pre vydanie druhého dielu publikácie s osobitným zameraním na prevenciu a rehabilitáciu v dlhodobej starostlivosti pre staršie osoby. Predložený druhý diel publikácie k dlhodobej
starostlivosti o starších ľudí sa skladá z dvoch kapitol. Prvá kapitola
je vecne orientovaná na otázky prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti. Keďže Slovensko nebolo v rámci projektu zapojené
v pracovnom balíku k problematike prevencie a rehabilitácie, nebola pre uvedený účel spracovaná národná správa. Autorský kolek5

tív preto sprostredkováva len preklad originálneho textu európskej
konsolidovanej správy pre túto oblasť. Obsahuje pomerne široký
koncept prevencie a rehabilitácie, v rámci ktorého sa primárna prevencia chápe ako predchádzanie chorobe a oslabeniu; sekundárna
prevencia ako poskytnutie pomoci pre čo najlepšie zvládnutie situácie; a terciárna prevencia ako cesta k zabráneniu zhoršenia existujúceho stavu a aktívna podpora pri znovu nadobudnutí čo najväčšej
nezávislosti a samostatnosti. K rehabilitácii sa pristupuje ako k procesu obnovenia oslabených schopností osoby tak, aby táto získala
čo najväčšiu sebestačnosť a mohla fungovať bežným spôsobom,
alebo aspoň čo najbližšie k nemu.
Druhá kapitola druhého dielu sprostredkováva kľúčový výstup
výskumného projektu INTERLINKS, ktorým je dokument Rámec
pre dlhodobú starostlivosť (The Framework for Long Term Care).
Tento dokument spracovaný vo forme štúdie hierarchicky systemizuje celú problematiku dlhodobej starostlivosti na relevantné
témy, podtémy a kľúčové otázky, vďaka ktorým je možné vo forme
príkladov popisovať rôznorodú národnú, regionálnu, miestnu či
organizačnú prax v oblasti dlhodobej starostlivosti o staršie osoby. Práve týmto dokumentom projekt zavŕšil svoju primárnu misiu,
ktorou bolo vyvinutie konceptu a metodológie popisu dlhodobej
starostlivosti a jej súvislostí so zdravotnou starostlivosťou o starších ľudí, identifikovanie praktických nástrojov na meranie progresu a na ustanovenie dobrých praktík, ktoré informujú o politikách
a praxi členských štátov v tejto oblasti.
V záverečnej časti tohto dielu krátko informujeme o zámere vydania aj tretieho dielu k problematike financovania a riadenia dlhodobej starostlivosti, ktorým sa zavŕši diseminačná iniciatíva projektového tímu INTERLINKS.

6

Prevencia a rehabilitácia

Prevencia a rehabilitácia v rámci
dlhodobej starostlivos v Európe
Európska správa

Susanne Kümpers | Kerry Allen | Lorna Campbell | Anja Dieterich
Jon Glasby | Georgios Kagialaris | Tasos Mastroyiannakis
Tatjana Pokrajac | Georg Ruppe | Eva Turk
Roelf van der Veen | Lis Wagner

Berlín/Kodaň/Viedeň, máj 2010

Kümpers a kol., 2010

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Obsah
1

Úvod ................................................................................ 15

2

Výskumné metódy ..........................................................
2.1 Opisné charakteristiky .............................................
2.2 Rýchly prehľad literatúry na úrovni EÚ.....................
2.3 Diskusie záujmových skupín s NEP
(Národným panelom expertov) ...............................
2.4 Národné správy .......................................................
2.5 Súhrnná európska správa ........................................
2.6 Overenie na úrovni EÚ: Konferencia Európskej
rady expertov ..........................................................

20
21
21
22
23
23
24

3

Rýchly prehľad literatúry v rámci EÚ .............................. 25

4

Kultúrne a politické témy v rámci dlhodobej
starostlivosti v Európe ....................................................
4.1 Prevencia a rehabilitácia: Zúžená
konceptualizácia a prekážky v implementácii ..........
4.2 Úloha rodiny a roly mužov a žien ............................
4.3 Rôznorodosť ............................................................
4.4 Prístup .....................................................................
4.5 Možnosť voľby a individuálna
zodpovednosť spotrebiteľa .....................................

5

32
33
34
35
36
38

Správa a riadenie: Spolupráca versus konkurencia? ...... 39
5.1 Medzinárodné trendy v politike medzi
konkurenciou a spoluprácou ................................... 40
11

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Kümpers a kol., 2010

5.2 Dôkazy a postoje ku konkurencii a spolupráci ......... 41
5.3 Úloha miestnych riadiacich kapacít
v konkurencii a spolupráci ....................................... 43
5.4 Príklady jednotlivých krajín ..................................... 45
6

7

8

12

Zabudovanie prevencie a rehabilitácie
do bežných služieb ..........................................................
6.1 Uplatňovanie postupov prevencie
a rehabilitácie ..........................................................
6.2. Anglická perspektíva „bludného kruhu“ ..................
6.3 Prekážky zmeny orientácie na prevenciu
a rehabilitáciu v dlhodobej starostlivosti .................
6.4 Prvé kroky ...............................................................
6.5 Kľúčové body ...........................................................
6.6 Príklady jednotlivých krajín .....................................
Prevencia a rehabilitácia v dráhach
dlhodobej starostlivosti ..................................................
7.1 Dve úrovne prevencie a rehabilitácie
v dlhodobej starostlivosti ........................................
7.2 Smerovanie ku cestám prevencie a rehabilitácie
v dlhodobej starostlivosti v Európe .........................
7.3 Multidisciplinárna práca ako nevyhnutná
podmienka ..............................................................
7.4 Opakované ťažkosti pri budovaní dráh
prevencie a rehabilitácie .........................................
7.5 Príklady multidisciplinárnej „dobrej praxe“
v dráhach pacienta v EÚ ..........................................

46
46
47
49
51
52
53

54
54
57
58
59
59

Podpora sebaurčenia a sebaopatery v Európe .............. 62
8.1 Individuálny manažment prípadu
(case management) ako podpora sebaurčenia ....... 65

Kümpers a kol., 2010

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

8.2 Kontrola osobného rozpočtu ................................... 66
8.3 Dostupnosť služieb: otázky financovania
a voľby ..................................................................... 67
9

Osobitná téma: Demencia .............................................. 70

10

Zhrnutie záverov ............................................................. 73

11

Odporúčaná literatúra .................................................... 77

12

PRÍLOHA – Praktické príklady P&R v EÚ ......................... 86
1. Nemecko: Fragmentácia služieb oslabuje
účinnosť pomerne dobre vybaveného
systému dlhodobej starostlivosti
(Časť 5 Správy) ......................................................... 86
2. Holandsko: Fragmentácia služieb prekonaná
silnými riadiacimi kapacitami na lokálnej
úrovni (Časť 5 Správy) .............................................. 88
3. Veľká Británia: Anglické Obstarávanie
svetovej triedy – oddelenie procesu
plánovania a poskytovania (Časť 5) ......................... 90
4. Dánsko: Implementácia konkurenčných
nástrojov (Časť 5 Správy) ......................................... 91
5. Dánsko: Preventívne návštevy v domácnosti
u ľudí nad 75 rokov (Časť 6 Správy) ......................... 93
6. Grécko: Centrá otvorenej starostlivosti/ochrany
pre starších ľudí (KAPI) (Časť 6 Správy) .................... 94
7. Anglicko: Intermediárna starostlivosť
(Časti 6 & 7 Správy) ................................................. 95
8. Rakúsko: Zariadenia geriatrickej akútnej
starostlivosti a remobilizácie (Časť 7 Správy) .......... 98
9. Nemecko: Rehabilitačná krátkodobá
starostlivosť (Časť 7 Správy) .................................. 100
13

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Kümpers a kol., 2010

10. Nemecko: Podporné centrá pre starších ľudí
a rodinných opatrovateľov
v Berlíne-Tempelhof (Časť 7 Správy) .....................
11. Zdravotnícke centrá v Dánsku
(Časť 7 Správy) .......................................................
12. Dánsko: Integrovaná zdravotná starostlivosť
pre starších ľudí (Časť 8 Správy) ............................
13. Veľká Británia: Národný systém osobných
účtov (Časť 8 Správy) .............................................
14. Veľká Británia: Domáca starostlivosť zameraná
na navrátenie schopností (re-ablement)
(Časť 8 Správy) .......................................................
15. Holandsko: Alzheimerove kaviarne
(Časť 9 Správy) .......................................................
16. Dánsko: Štúdia DAISY (časť 9 Správy) ....................

14

101
103
104
106

108
109
110

Kümpers a kol., 2010

1

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Úvod

V čase demografických zmien a finančnej neistoty vo svete sú vlády
a aktéri vo svojich zdravotníckych a sociálnych systémoch nútení obrátiť svoju pozornosť na udržateľné stratégie, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s prichádzajúcimi problémami. Demografický vývoj do roku
2050 predpovedá relatívny aj absolútny nárast počtu starších a najstarších ľudí a preto môžeme očakávať, že sa bude zvyšovať aj počet
ľudí, ktorí budú potrebovať starostlivosť. Okrem toho sa prostredie
dlhodobej starostlivosti vyznačuje tým, že rastú očakávania súkromných spotrebiteľov voči službám, ktoré poskytujú odborníci. Zároveň
sa očakáva prudký pokles ľudí v produktívnom veku, ktorí tvoria hlavný zdroj opatrovateľov. V národných systémoch starostlivosti hrajú
už dnes migrujúci opatrovatelia dôležitú úlohu pri vyrovnávaní finančných problémov či problémov s ľudskými zdrojmi. (Di Santo/Ceruzzi,
2010). To bude pravdepodobne znamenať, že sa budú stierať hranice
medzi formálnou a neformálnou starostlivosťou a bude stúpať tlak na
neformálnych opatrovateľov (Triantafillou a kol., 2010).
Vzhľadom na to, že v klíme neistoty ekonomického vývoja v EÚ sa
očakáva zvyšovanie tlaku na verejné financie, vo verejných a politických diskusiách rezonuje jedna téma, a tou je potenciál prevencie
a rehabilitácie (P&R) pre starších ľudí. Zatiaľ čo v minulosti sa mnohé zdravotnícke a sociálne systémy zameriavali na uspokojovanie
potrieb starších ľudí v kríze a na uspokojovanie okamžitých potrieb
v rámci starostlivosti, dnes sa stále viac uznáva, že treba starším
ľuďom „aktívne vychádzať v ústrety“, aby si predĺžili život a udržali
svoje zdravie a svoju nezávislosť čo najdlhšie. Táto diskusia je súčasne, ale s určitými rozdielmi, rozvíjaná na jednej strane svojím zame15
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raním na rozvoj autonómie a kvality života starších ľudí (humánny
princíp), na druhej strane na možnosť obmedzenia verejných výdavkov spojenou s povinnosťou starších ľudí udržať si dobrý zdravotný
stav (ekonomický princíp). Či však, a do akej miery, vedie zvýšenie
snahy o prevenciu ku poklesu nákladov, zostáva sporné, pretože
ešte veľa času ubehne, pokým budú viditeľné výsledky a vyvodzovať
akékoľvek závery bez dôkazov je veľmi ťažké.
Takže okrem definovania pojmov prevencie za účelom zlepšenia
zdravia a celkového stavu mladšej kategórie starších ľudí, stále viac
sa diskusie rozširujú o potenciál prevencie a rehabilitácie pre starších ľudí, ktorí sú už zapojení do dlhodobej starostlivosti. Cieľovou
skupinou v tejto správe sú starší ľudia (65+), ktorí sú pravidelne a už
dlhšiu dobu závislí od rôznych foriem služieb dlhodobej starostlivosti vo formálnych (profesionálnych) a neformálnych (súkromných) zariadeniach. Tieto im pomáhajú vyrovnať sa s fyzickými, duševnými
a sociálnymi prekážkami a s tým, aby si vedeli zariadiť každodenné
aktivity (KA), ako aj praktické každodenné aktivity (PKA).
Téma prevencie a rehabilitácie v rámci dlhodobej starostlivosti je
spolu s otázkami manažmentu kvality a integrácie neformálnej
starostlivosti jednou z hlavných otázok, ktoré vypracovalo konzorcium INTERLINKS.
Sedem zo 14 krajín konzorcia spolupracovalo na pracovnom balíku
o prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti (WP3).
Boli to krajiny Škandinávie, západnej, južnej a strednej oblasti EÚ:
Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Slovinsko, Holandsko a Veľká
Británia, čo sú štáty s rôznym sociálnym usporiadaním a rôznou
kultúrou starostlivosti a s rôznorodými formami rozdelenia povinností medzi jednotlivcom/rodinou a štátom a vzťahmi medzi profesionálnou a neformálnou starostlivosťou.
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Skupina pracujúca na WP3 sa rozhodla pre základné, ale široko
používané chápanie prevencie a rehabilitácie: Primárna prevencia
znamená „predchádzať v prvom rade chorobe a oslabeniu“; sekundárna prevencia znamená „pomôcť zvládnuť situáciu čo najlepšie“; terciárna prevencia je zabránenie zhoršeniu existujúceho
stavu“; a „aktívnou podporou pomôcť znovu nadobudnúť čo najväčšiu nezávislosť a samostatnosť“. Pod rehabilitáciou sa rozumie
proces obnovenia schopností u osoby s chorobou alebo zranením,
aby získala čo najväčšiu sebestačnosť a mohla fungovať normálne,
alebo aspoň čo najbližšie k normálu.
Keď budeme pamätať na tieto definície, máme komplementárne
pohľady na prevenciu a rehabilitáciu v rámci dlhodobej starostlivosti (viď 7.1: Dve úrovne prevencie a rehabilitácie v dlhodobej
starostlivosti): Po prvé, sú to explicitné preventívno-rehabilitačné
zásahy (napr. prevencia pádov, aktivačná starostlivosť). Po druhé,
vysoká profesionálna kvalita starostlivosti alebo dobrá integrácia
a koordinácia poskytovania služieb majú aj preventívne a rehabilitačné účinky, pretože nízka kvalita, nedostatky a kolidovanie dráh
starostlivosti spôsobujú poruchy zdravia a nízku kvalitu života.
Z tohto pohľadu je jasné, že organizácie a (inter-) organizačné procesy sú veľmi dôležité v podchytení obsahu a kvality spomínaných
zásahov. V rámci komplexnej koncepcie „dráh dlhodobej starostlivosti“ preto musíme myslieť aj na prvky v celkovom spoločenskom
prostredí, ako je sociálna podpora alebo priestory priateľské voči
ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorých prítomnosť alebo chýbanie môže podporovať alebo brzdiť rehabilitačné procesy. Tento
druhý pohľad bude vedúcou líniou správy.
Táto správa spracúva zistenia partnerov počas fázy 1 projektu INTERLINKS. Po uskutočnení rýchleho prehľadu o vedeckých člán-
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koch na úrovni WHO, OECD a EÚ ako základu, zástupcovia všetkých
krajín zo skupiny WP3 dodali svoje národné správy o prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti, ktoré vychádzali z literatúry, analýzy dokumentov aj z postupov odborného panelu (viď
ďalší odsek). Národní experti popísali súčasné praktické postupy
– aktuálny technický stav – ako aj výsledky celonárodných diskusií o tom, ako by mala vyzerať ideálna prevencia a rehabilitácia
v rámci dlhodobej starostlivosti. Potom zostavili súčasnú súhrnnú
správu. Pri spracovávaní národných správ sa použili porovnávacie
aj syntetizujúce postupy a v súlade s výskumným návrhom projektu INTERLINKS prebehla diskusia a komentár „Európskej rady
expertov“ (Sounding Board) na úrovni EÚ, ktoré sa potom ďalej
rozvíjali. Táto správa vychádza z druhotných údajov, odráža stav
vedomostí, ktoré sú dostupné o tejto téme. Očividne je to téma
skôr v začiatočnom štádiu vývoja s obmedzenými dôkazmi v politike a praxi. My sme si však vybrali zdroje širšieho rozsahu, než aké
sa použili v úzkych definíciách, napríklad zdroje z klinických výskumov. Táto správa teda nebude opakovať väčšinu zistení týkajúcich
sa všeobecných otázok prevencie v staršej populácii, ale sa bude
držať tohto zamerania.
Štruktúra správy, založená na spomínaných pojmoch, začína Časťou 2, ktorá popisuje metódy použité na vypracovanie národných
správ, zatiaľ čo Časť 3 zhrňuje prehľad literatúry a dokumentácie.
Nasledujúce časti sa zaoberajú viacerými otázkami, ktoré vystupujú do popredia z národných správ a súvisia s našou témou. Ilustračné príklady (dobrej) praxe súvisiace s každou časťou sa nachádzajú v Prílohe. Časť 4 začína zdôraznením niektorých kultúrnych
a štrukturálnych otázok, dôležitých pre všetky systémy dlhodobej
starostlivosti a zaoberá sa dopadom na hodnotenie opatrení prevencie a rehabilitácie. Časť 5 sa zaoberá aj niektorými dôležitými
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determinantmi v systéme dlhodobej starostlivosti: na jednom
konci spektra skúma rozsah mechanizmov správy a riadenia medzi
povinnosťami štátu a hierarchickým riadením, na druhom trhové
mechanizmy (voľba, konkurencia) a ich dopad na integráciu prevencie a rehabilitácie v rámci systémov dlhodobej starostlivosti.
Ďalej sú vysvetlené pojmy „obnovenia rovnováhy“ systémov dlhodobej starostlivosti v prevencii a rehabilitácii a prístupy potrebné
na implementáciu týchto postupov. Nasledujúca Časť 7 sa zaoberá dráhami pacienta a otázkami multidisciplinárnej a medziorganizačnej spolupráce, prepojenej na preventívnu a rehabilitačnú
orientáciu v rámci dlhodobej starostlivosti. Nasleduje Časť 8, ktorá
popisuje otázky sebaurčenia užívateľov služieb. Predkladá otázky
povinností jednotlivca a rodiny, otázky sebaopatery, jednak na
úrovni kultúry a noriem, ale aj nástrojov politiky, napr. osobné
rozpočty a programy self-manažmentu, ako aj obavy z “obviňovania osoby“, ktorá potrebuje starostlivosť. Časť 9 rieši prevenciu
a rehabilitáciu v osobitnej téme demencie. Záverečné poznámky
sa týkajú odporúčaní dobrej praxe na praktickej úrovni i na úrovni
správy a riadenia, ale aj existujúcimi nedostatkami v politike, praxi
a výskume.
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Výskumné metódy

Vo WP3 sa použili nasledujúce zmiešané metódy. Vo fáze 1 (viď
Obrázok č. 1) sa na vytvorenie prehľadu o prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí použili: opisné charakteristiky; rýchly prehľad literatúry v rámci EÚ; diskusie
záujmových skupín s Národným panelom expertov (NEP) a národné správy popisujúce najmodernejšie postupy. Prvú verziu
pripomienkovala Európske rada expertov INTERLINKS (Sounding
Board), čo je európsky panel odborníkov. Získané informácie sú
teraz skombinované a spracované v tejto správe.
Obrázok č. 1 Výskumný model INTERLINKS, popis projektu 2007
Záverečná konferencia

Modelovanie a validácia
v pracovných balíkoch
WP 3-6

FÁZA 3
Modelovanie 3
WP 7
Neformálna
starostlivosť
WP 5
Riadenie
a financovanie
WP 6

Prevencia
a rehabilitácia
WP 3

FÁZA 2

Modelovanie 2
WP 7
Kvalita služieb
WP 4

Neformálna
starostlivosť
WP 5

Prevencia
a rehabilitácia
WP 3
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WP 7
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Obrázok č. 1 zobrazuje proces cyklického vývoja akčného výskumného modelu projektu počas celého obdobia trvania, a to v úzkej
spolupráci s mnohými stranami, napríklad: s partnermi v jednotlivých krajinách, so zdravotníckymi pracovníkmi, politikmi, ekonómami, užívateľmi a ostatnými odborníkmi v dlhodobej starostlivosti, vrátane odborníkov na úrovni EÚ. Táto správa popisuje prvú
cyklickú fázu, ktorá nás dovedie až k obdobiu po prvej konferencii
Európskej rady expertov a zaoberá sa témou WP3 – prevenciou
a rehabilitáciou.

2.1

Opisné charakteristiky

Každá partnerská krajina si pripravila poster so stručnými podrobnosťami o jednom z dvoch prípadov v dlhodobej starostlivosti týkajúceho sa dráhy klienta v systéme svojej krajiny,
z pohľadu úloh neformálnej starostlivosti, zabezpečenia/hodnotenia kvality, prevencie a rehabilitácie, regulácie/nákladov,
AKO AJ zamerania na súvislosti/prepojenia medzi príslušnými
službami/organizáciami a na vnímané problémy a ťažkosti (chýbajúce súvislosti).

2.2

Rýchly prehľad literatúry na úrovni EÚ

Podrobnejší popis metodológie a výsledkov rýchleho prehľadu
podáva Časť 3. Prebehol rýchly sken literatúry o prevencii a rehabilitácii v starostlivosti o starších ľudí. Kritériá pre zaradenie boli:
starší ľudia (65+); publikácie od roku 2004; a publikácie v angličtine. V prvom kroku sme zaradili explicitné a komparatívne prehľady z EÚ, najmä systematické prehľady medzinárodnej literatúry.
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Pretože sa nám podarilo zozbierať len málo údajov, v druhom kroku
sme naše vyhľadávacie kritériá rozšírili a pridali sme k nim aj nesystematické prehľady, národné správy, ktoré sa venovali témam
z pohľadu EÚ a správy s užitočnými koncepčnými a/alebo opisnými
informáciami. Doplňujúce kritériá prispeli k tomu, že sme mohli sledovať širšie spektrum tém. To pomohlo upozorniť na hlavné otázky,
ktoré sa riešili už vo výskumnej literatúre o prevencii a rehabilitácii,
a na prípadné medzery alebo nedostatky v sledovaných oblastiach.
Do rýchleho skenu, ktorým sa vyhľadávali poznatky založené na dôkazoch v rámci programov EÚ a literatúry WHO, projektov EÚ a dokumentov OECD, sa dostalo celkovo 36 publikácií, ktoré sa pridali do
bibliografického nástroja INTERLINKS, BibSonomy.

2.3

Diskusie záujmových skupín s NEP (Národným
panelom expertov)

Vzhľadom na rozdiely a nedostatok dôkazov, ktoré sa zistili v rámci rýchlych prehľadov, sa osobitný záujem v rámci tohto výskumu
venoval zbieraniu a využitiu dôkazov z praxe na celoštátnej úrovni.
Každá zúčastnená krajina vytvorila Národný panel expertov (NEP)
z 8-12 odborníkov. Do týchto odborných panelov boli pozvaní jednak zástupcovia rôznych vládnych a mimovládnych organizácií, jednak zdravotnícki a výskumní pracovníci. Úloha NEP vo WP3 bola: 1)
prediskutovať súčasný stav preventívnych a rehabilitačných služieb
v rámci dlhodobej starostlivosti o starších ľudí na celoštátnej úrovni, a 2) zúčastniť sa na popísaní prvkov dobrej praxe a nedostatkov
v prevencii a rehabilitácii vo vzťahu k dlhodobej starostlivosti. Výsledkom tejto práce boli národné správy, ktoré popisujú najnovšie
a najmodernejšie postupy. Pod „najmodernejšími“ máme na mysli
skôr súčasný stav ako najlepšiu prax.
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Zapojenie NEP (Národných panelov expertov) prispelo k objasneniu
aktuálnejších a špecifických znalostí o dobrej praxi v každej krajine.
NEP boli užitočné aj v zmysle vyhľadania najdôležitejšej celoštátnej
literatúry, správ a projektov, ktoré rozšírili pomerne fragmentované
zistenia počiatočného rýchleho prehľadu literatúry v rámci EÚ.

2.4

Národné správy

Národné správy zo všetkých zúčastnených krajín priniesli ich zástupcovia na spoločné stretnutie WP3, kde prebehla diskusia za použitia
rôznych stupňov dôkazov. Na tomto stretnutí sa preberali znalosti
a skúsenosti z modelov najlepšej praxe v zdravotníckom systéme,
ktoré súvisia s dráhami dlhodobej starostlivosti. Tieto správy nakoniec zadefinovali rámec pre štyri spôsoby starostlivosti: Komunitná
starostlivosť: domáca starostlivosť, preventívne návštevy, opatrovanie v domácnosti, neformálna domáca starostlivosť, rodina ako
poskytovateľ starostlivosti, priatelia, sociálna sieť a aktivity, denné
centrá, atď. Intermediárna starostlivosť: asistované bývanie v komunite, denná starostlivosť, odľahčovacia starostlivosť, krátkodobá starostlivosť, ošetrovateľstvo. Akútna starostlivosť: nemocničná
a pohotovostná starostlivosť. Rezidenčná starostlivosť: domy opatrovateľskej služby, domovy pre starších ľudí s jednotkami starostlivosti, hospice pre ľudí s potrebou paliatívnej starostlivosti.

2.5

Súhrnná európska správa

Výsledkom bolo vypracovanie predbežnej správy, ktorá obsahovala údaje z Národných správ o prevencii a rehabilitácii založené na
dôkazoch. Skombinovanie najdôležitejších a kvalifikovaných infor23

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Kümpers a kol., 2010

mácií bol dlhý a intenzívny proces. Prebiehalo na spoločnom stretnutí v Aténach a neskôr pokračovalo prostredníctvom intranetu
INTERLINKS NING (komunikačný systém dostupný pre riadiaci výbor tohto projektu). Predbežná správa bola potom prednesená na
prvej konferencii Európskej rady expertov INTERLINKS.

2.6

Overenie na úrovni EÚ: Konferencia Európskej
rady expertov

Aby sa zdôraznil význam a zabezpečila kvalita a čitateľnosť správy
pre Európsku komisiu, Európska rada expertov zložená zo zástupcov
a zástupkýň organizácií1 s rozsiahlymi vedomosťami a skúsenosťami z prevencie a rehabilitácie vo vzťahu k dlhodobej starostlivosti
o starších ľudí, sa stretla na prvej z dvoch konferencií Európskej rady
expertov (Obrázok č. 1). Správa WP3 bola vopred rozoslaná všetkých
účastníkom a bola prednesená na stretnutí Európskej rady expertov
(18.-19. februára 2010 v Bruseli). Dvaja vopred určení delegáti vyjadrili svoje pripomienky k tejto správe. Správy z WP4 a WP5 (Obrázok č. 1) pripomienkovali ostatní delegáti. Potom sa konali intenzívne diskusie. Pripomienky boli znovu prediskutované a zapracovali sa
do tejto záverečnej správy pre Európsku komisiu.
1
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Európska rada expertov/tiek INTERLINKS zhromaždila zástupcov európskych
zainteresovaných organizácií, ako sú napríklad Eurocares, Sociálna platforma,
Európska sociálna sieť, Alzheimer Europe, Európska asociácia poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, Európska platforma pre
starších ľudí (AGE), Zdravotnícke fórum Gastein, Medzinárodná asociácia
gerontológie a geriatrie, Európske asociácie riaditeľov rezidenčných domov
starostlivosti pre starších ľudí (EDE) a Domovy a služby pre starnúcu populáciu (EAHSA), medzinárodné organizácie ako WHO a OECD, ale aj Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a ochranu spotrebiteľa, pre
verejné zdravotníctvo a pre výskum.
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Rýchly prehľad literatúry v rámci EÚ

Za účelom zistenia najdôležitejších poznatkov a rozdielov na úrovni EÚ sa spracoval rýchly prehľad literatúry v rámci EÚ, ktorá sa
týka dlhodobej starostlivosti. Cieľom tohto prehliadania bolo zmapovať kľúčové témy a nedostatky v európskej literatúre, podľa ktorých sa budú údaje zbierať a hlásiť na celoštátnej úrovni. Rýchly
prehľad rozdelil literatúru na tri druhy:
• Vedecká literatúra EÚ: texty a publikácie čerpané z ôsmich hlavných databáz o lekárskej, zdravotnej a sociálnej starostlivosti:
Konzorcium informácií o manažmente v zdravotníctve (Health
Management Information Consortium - HMIC), Medline, databáza Excerpta Medica (EMBASE), Kumulatívny Index ošetrovateľskej
a príbuznej zdravotníckej literatúry (Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature - CINAHL), Sociálna starostlivosť online (Social Care Online - SCIE), Index aplikovaných sociálnych vied
a abstraktov (Applied Social Sciences Index and Abstracts - ASSIA),
Proquest and Enhanced Business Source Complete (EBSCOHost).
• Databázy EÚ: Literatúra z Cochranovej knižnice, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie pre hospodársky
rozvoj a spoluprácu (OECD). Knižničné online databázy týchto
organizácií boli použité ako zdroj pre vyhľadávanie.
• Projekty EÚ: Literatúra z výskumu a vývoja a projekty verejného
zdravotníctve v rámci EÚ. V tomto prehľadávaní sa na vyhľadanie
relevantných projektov a súvisiacej dokumentácie využila databáza
CORDIS a internetová stránka EC/DG Health and Consumers/Public.
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Najdôležitejšie nálezy zo všetkých vyhľadávaní pomocou rýchleho skenu boli zakódované cez INTERLINKS online bibliografický
nástroj, Bibsonomy. Nálezy boli zatriedené podľa ich vzťahu ku
prevencii, rehabilitácii, dobrej praxi, sociálnym nerovnostiam,
účasti cieľových skupinových užívateľov a ich odkazov na ostatné
pracovné balíky INTERLINKS. Podľa potreby boli nálezy aj zatriedené a označené do kategórií súvisiacich so spôsobmi zdravotnej
a sociálnej starostlivosti: komunitná starostlivosť, intermediárna
starostlivosť, akútna starostlivosť, rezidenčná starostlivosť a bližšie nešpecifikované formy.
V rýchlom prehľade vedeckej literatúry v EÚ o prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti o starších ľudí sa zistilo,
že literatúra sa zameriava na behaviorálnu intervenciu/programy
s preventívnymi postupmi, nástroje hodnotenia a profesionálne
modely poskytovania rehabilitačných služieb, t.j. integráciu starostlivosti. Viac informácií sa našlo o tradičných postupoch a odporúčaniach dobrej praxe ako o otázkach rovnosti a zapájania užívateľov služieb. Zbieraním údajov na celoštátnej úrovni sa očakáva
lepšie oboznámenie sa s týmito oblasťami.
Hlavné informácie z literatúry sa týkajú telesného cvičenia, prevencie pádov, nástrojov hodnotenia a medziodborovej spolupráce. Telesné cvičenie má pozitívny účinok na rehabilitáciu ľudí s demenciou, najmä pokiaľ ide o psychologický prínos. Je tiež užitočné aj
v prevencii a rehabilitácii pádov a zranení u starších ľudí všeobecne,
vrátane osôb s chronickými ochoreniami. Širšia literatúra o programoch na prevenciu pádov zdôrazňuje okrem telesného cvičenia
aj ďalšie opatrenia, napr. doplnky minerálov a vitamínov, vysadenie psychotropných liekov, operáciu šedého zákalu, hodnotenie
prostredia a rizika a bedrové chrániče. Meranie úspechu takýchto
programov je dosť problematické, vzhľadom na slabé výkazníctvo o
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jednotlivých prípadoch, aj keď individuálne zákroky, napr. bedrové
chrániče, sa ukázali ako vysoko účinné pre starších ľudí a nákladovo
efektívne na systémovej úrovni. Európska sieť PROFANE odporúča
základný súbor výsledných opatrení pre štúdie o prevencii pádov.
V súvislosti s prevenciou a rehabilitáciou starších ľudí v dlhodobej starostlivosti sa odporúča niekoľko hodnotiacich nástrojov. Po
prvé, v publikácii ICF (Medzinárodná klasifikácia funkčnej schopnosti, zdravotných postihnutí a zdravia) je základný súbor hodnotiacich kritérií, ktorý bol vypracovaný pre včasné post-akútne
rehabilitačné zariadenia. Pre fyzioterapeutov v zariadeniach domácej starostlivosti sa odporúča hodnotiaca škála všeobecných
motorických funkcií (GMF – general motor functioning)). Prehľadom sa zistila aj dôležitosť merania kvality života v kohortách starších ľudí pri hodnotení všetkých intervencií, týkajúcich sa prevencie a rehabilitácie. Rôzni komentátori vyzdvihli v rámci dlhodobej
starostlivosti význam integrovaných multidisciplinárnych tímov
starostlivosti, vedených zdravotnou sestrou.
Pokiaľ ide o otázky, ktoré viedli toto vyhľadávanie, výsledky rýchleho prehľadu vedeckej literatúry na úrovni EÚ (t.j. prierezové výsledky z jednotlivých krajín, prehľady, atď., nielen informácie na
celoštátnej úrovni) ukazujú skôr fragmentovaný prehľad dôkazov:
• Rozdelenie podľa zariadení sa vo výsledkoch z literatúry nenašlo – väčšina štúdií nespájala skúmané postupy so špecifickými
zariadeniami starostlivosti.
• Rozsah postupov sotva pokrýval spomínané dimenzie: sociálne
a environmentálne aspekty neboli zastúpené takmer vôbec, zatiaľ čo behaviorálne postupy a postupy týkajúce sa zdravotnej
starostlivosti tvorili veľkú časť sledovaných intervencií.
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• Vedecká diskusia o tom, čo sa považuje za dobrú prax, priniesla, čo nie je prekvapujúce, neúplné dôkazy.
• Otázky rôznorodosti a rovnakého prístupu sú vo vedeckých výskumoch silne poddimenzované (okrem jedného koncepčného
dokumentu a jedného dokumentu o rodových rozdieloch v geriatrickej rehabilitácii).
• Otázka účasti a zapájania samotných starších ľudí do formovania podoby služieb, ani integrácia perspektív opatrovateľov nie
je riešená z pohľadu nášho zamerania.
• Otázky riadenia, ako je zabezpečenie kvality a riadenia, ale aj finančné témy sú prejednávané a sledované oddelene od otázok
prevencie a rehabilitácie.
Špecifické zameranie rýchleho skenu o prevencii a rehabilitácii –
v rámci dlhodobej starostlivosti – sa ukázalo ako problematické pre
všetky tri typy literatúry, z ktorých každý pomenúva špecifické rozdiely a odchýlky. V rámci vedeckej literatúry dôkazy rýchleho prehľadu
boli skôr vysoko medikalizované; sociálne a environmentálne aspekty
sa spomínali len zriedka, zatiaľ čo behaviorálne a zdravotnícke postupy tvorili základ sledovaných intervencií. Takto literatúra neodrážala
široké poňatie prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti (viď
Úvod), aké sa používa v projekte INTERLINKS. Najmä dôkazy krehkosti v primárnej prevencii: „v prvom rade predchádzať chorobe alebo
oslabeniu“ a „autonómia a nezávislosť’ ako ciele rehabilitácie, sa v literatúre zameranej na zdravotnú starostlivosť, môžu strácať.
Našlo sa málo údajov, ktoré porovnávali rôzne zdravotnícke zariadenia alebo ktoré popisovali prevenciu a rehabilitáciu na organizačnej alebo systémovej úrovni. Otázky rôznorodosti a rovnakého
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prístupu sa tiež v rýchlom prehľadávaní vyskytli len zriedkavo.
Projekty EÚ o prevencii a rehabilitácii pre starších ľudí v dlhodobej starostlivosti sa silne zameriavali na vytváranie nástrojov informačných a komunikačných technológií (ICT) a na aktivity na
podporu zdravia. Služby a systémy dlhodobej starostlivosti neboli
explicitne v projektoch spomínané; to sa ukázalo ako prekážka pri
hľadaní relevantných projektov v rýchlom prehľade projektov EÚ.
V rýchlom prehľade vystúpili do popredia aj niektoré všeobecné zistenia. Zovšeobecňujúca povaha zistení je výsledkom metodologických
otázok uvedených vyššie. Rýchle prehľadávanie odhalilo, ako málo sa
nájde, keď sa vyhľadávanie zameriava špecificky na dlhodobú starostlivosť.
• Rozsiahly výskum sa venuje opatreniam a programom, týkajúcim sa „prevencie pádov“, o čom existuje veľa dôkazov dobrej
praxe a dôkazov o význame telesného cvičenia.
• Sú vytvorené a vyskúšané špecifické nástroje geriatrického hodnotenia.
• Preventívne návštevy v domácnosti sa považujú za dobrú prax,
napriek tomu sa výskum zameriava skôr na zdravšiu kohortu
mladšej kategórie starších ľudí.
• Multidisciplinárne tímy vedené zdravotnou sestrou sa považujú za dobrú prax v zariadeniach najmä pre starších ľudí s komplexnými potrebami a s demenciou.
• Existuje možnosť pre zlepšenie efektivity práce v rámci deľby
úloh v nemocnično-komunitnej/zdravotno-sociálnej starostlivosti, t.j. smerovanie k integrovanej starostlivosti (viď 5.3).
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• Vo financovaní EÚ projektov o prevencii a rehabilitácii pre starších ľudí rezonujú témy ako elektronické zdravotníctvo (e-health) a podpora zdravia.
Rýchly prehľad odhalil veľa medzier v dôkazoch okolo prevencie
a rehabilitácie starších ľudí v dlhodobej starostlivosti. Tento nedostatok má viacero príčin. Prevencia a rehabilitácia sú dlhodobé
procesy, ktoré sa ťažko dajú konceptualizovať, merať a dokazovať
ako špecifické výsledky. Medzi týmito charakteristikami a krátkodobou povahou politických časových škál existuje určité napätie,
čo malo často za následok, že skúmaniu prevencie a rehabilitácie
sa v rámci tvorby politík venovalo málo priestoru. Okrem toho
v histórii prevencie a rehabilitácie prevláda medicínsky pohľad
(a aj medicínske formy hodnotenia). V praxi však môžu mať tieto
koncepcie aj sociálne, behaviorálne a environmentálne aspekty
a ich chápanie si môže vyžadovať iné formy dôkazov.
Čo sa týka praktickej úrovne, rehabilitačné a preventívne programy v krajinách EÚ a programy financované z EÚ sú často krátkodobé pilotné projekty. Takéto krátkodobé záležitosti znamenajú,
že dôkazy a zistenia dobrej praxe sú neúplné a ľahko sa môžu
prehliadnuť. Ďalšou praktickou otázkou je, že intervencie v jednej
časti systému môžu priniesť úžitok aj niekde inde a poznanie týchto problémov si vyžaduje preskúmanie celého systému. Politika aj
výskum sa obyčajne vyznačujú príliš krátkodobými a jednorazovými postupmi, než aby umožnili plne rozvinúť účinné preventívne
a rehabilitačné opatrenia. V rámci riadiacej štruktúry EÚ preberá
každý štát vlastnú zodpovednosť za vývoj a implementáciu svojho špecifického systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti a za
ich výsledky, namiesto využívania štandardov na úrovni EÚ. Preto
sa rôzne údaje o dlhodobej starostlivosti, stratégii a službách najľahšie hľadajú v národných zdrojoch. K absencii dôkazov prispieva
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aj celkový kultúrny postoj voči starším ľuďom v oblasti dlhodobej
starostlivosti a v oblasti prevencie a rehabilitácie. Vo všetkých krajinách sa prevencia a rehabilitácia len zriedkavo spája so staršími
ľuďmi, najmä tými v dlhodobej starostlivosti.
Z výskumného hľadiska nám rýchly prehľad na úrovni EÚ priniesol
mnohé poznatky a podľa neho sme upravovali aj naše zbieranie
údajov v budúcnosti. Konkrétne vyhľadávanie výrazu „dlhodobá
starostlivosť“ a do istej miery aj výrazov „prevencia“ a „rehabilitácia“ nepriniesli výsledky, ktoré by dali komplexný a vyrovnaný obraz vývoja v tejto oblasti na úrovni EÚ. Každý z vyhľadávaných literárnych zdrojov si vyžadoval použitie špecifickejších klasifikačných
výrazov, ktoré by odrážali nerozvinutú úroveň systematického prístupu v rámci tejto oblasti ako celku. Význam celého rýchleho prehľadávania v kontexte celkového výskumu INTERLINKS bol vlastne
v tom, že sa potvrdila absencia výskumu prevencie a rehabilitácie
v rámci dlhodobej starostlivosti na úrovni EÚ. Tiež bolo objasnené,
že krátke trvanie programov ako aj existujúce koncepty prevencie
a rehabilitácie vedú k fragmentácii alebo strate dôkazov, kde je potom ťažké skúmať a analyzovať výsledky.
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Kultúrne a politické témy v rámci
dlhodobej starostlivosti v Európe

V tejto časti stručne upozorníme na niektoré témy, ktoré sú spoločné pre všetkých sedem krajín vo WP3 (tu identifikované prostredníctvom využitia ich medzinárodných krajinských skratiek),
z pohľadu kultúrnych a politických súvislostí v rámci poskytovania
prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí.
“Náboženstvo, zemepisné miesto, ekonomická situácia, sociálno-politická história či rozvoj silného sociálneho štátu predstavujú niektoré z mnohých faktorov, ktoré formujú a prispievajú
k tomu, čo sa nazýva národná kultúra. Špecifiká tejto národnej kultúry sa tiež odrážajú a sú súčasťou organizácie sociálnych, zdravotných a opatrovateľských služieb … ako aj postojov
a očakávaní ľudí k týmto službám, staršiemu veku a chronickým
ochoreniam.” (Ruppe, 2009)
Kultúrne trendy a postoje sa časom menia – napríklad v posledných desaťročiach pozorujeme všeobecnú angažovanosť v otázkach zdravého starnutia, podpory zdravia a prevencie. Demografické zloženie jednotlivých kultúr podlieha tiež zmenám. Konkrétne
urbanizácia prispieva ku zmenám starostlivosti o starších ľudí, čo
v niektorých krajinách znamená kladenie ďalších nárokov na zdravotnícke a sociálne služby.
So zastúpením jednak južanských korporátno-konzervatívnych,
jednak severských sociálno-demokratických sociálnych usporiada-
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ní, či nových členských štátov EÚ a štátov liberálneho sociálneho
usporiadania (Esping-Andersen, 1990), sa môže poukazovať na nedostatok spoločného základu. Široké diskusie v sociálnych štátoch
ukázali, že z hľadiska rozdelenia zodpovedností medzi jednotlivcom a rodinou, štátom a trhom, so zreteľom na sociálnu bezpečnosť a rôzne pohľady na spoločenské nerovnosti a prerozdelenie,
sa tieto usporiadania viažu na rôzne modely. Preto aj formujú rôzne rámce pre dlhodobú starostlivosť. My však chceme ukázať, že
aj napriek rozdielnostiam v regulačných a kultúrnych postojoch tu
vznikajú podobné témy, ktoré formujú postoje ku prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti.

4.1

Prevencia a rehabilitácia: Zúžená konceptualizácia
a prekážky v implementácii

Medzi byrokraticky a ekonomicky silnou povahou poskytovania dlhodobej starostlivosti náročnou na ľudskú prácu a uznaním potrieb
odpovedať na nároky starnúcej populácie tak, aby do bežnej podpory patrila aj prevencia a rehabilitácia, pozorujeme určité napätie.
Po prvé, niektoré krajiny vo svojich národných správach popisujú,
ako medicínske zameranie ich zdravotníckych služieb hrá proti rozvoju primeraných služieb dlhodobej starostlivosti, orientovaných
na pacienta a riadených jeho potrebami prevencie a rehabilitácie.
Bežné chápanie prevencie a rehabilitácie sa často obmedzuje len
na tradičný rozsah medicínskych a lineárnych intervencií, a nie na
viacstupňové, systémové či na procesy orientované postupy. Tradičný, na chorobu orientovaný, postoj vedie k akútnym intervenciám, ktoré riešia akútne alebo kritické situácie a odsúvajú opatrenia, týkajúce sa prevencie a rehabilitácie, na nižšiu priečku priorít
politickej agendy. Znásobené negatívnym stereotypným názorom

33

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Kümpers a kol., 2010

na chorých starších ľudí a vnímaním dlhodobej starostlivosti ako
„slepej uličky“, vedie táto dichotómia (medzi službami riadenými
ekonomicky a medzi uznaním rastúcich nárokov) vo všetkých siedmich krajinách k tomu, že na jednej strane neúprimne deklarujú
zvyšujúcu sa podporu potreby investovať dlhodobo do prevencie
a rehabilitácie pre chronicky chorých ľudí, ale zároveň chýbajú nesporné dôkazy o trvalých, hodnotných intervenciách, nakoľko politické odmeny sa nedajú očakávať v krátkom čase.

4.2

Úloha rodiny a roly mužov a žien

Ďalšie napätie pozorujeme vo vzťahu medzi následkami demografických zmien a rozvojom rolí rodiny a rolí mužov a žien. Zmena úloh, jednak u žien všeobecne a u mužov na vidieku, rastúca
urbanizácia, ako aj rozptyľovanie tradičných viacgeneračných rodinných jednotiek, vedie ku zvýšeným nárokom na profesionálne služby v dlhodobej starostlivosti, ktoré musia byť dostatočne
flexibilné: jednak aby splnili individuálne potreby a jednak aby
vzali do úvahy aj rastúcu rôznorodosť, aj sociálne znevýhodnenú
populáciu. To môže viesť k negatívnym situáciám, najmä v stredomorských krajinách, ktoré sú známe svojou orientáciou na rodinu
(Esping-Andersen, 1999). Vidíme to na príklade z Grécka:
Silné rodinné väzby a tradičná úloha žien v domácnosti sú príčinami všeobecne vysokej úrovne neformálnej starostlivosti v gréckej
spoločnosti. Už tradične chlapci - synovia sú zvyknutí žiť v blízkosti
svojich rodičov alebo s nimi a preberajú gazdovské povinnosti. Neformálna starostlivosť o starších ľudí patrila k ich každodennému
životu a verejná starostlivosť sa obmedzovala len na všeobecného
lekára alebo nemocnicu. Výber voľby a flexibilita neboli problémy,
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ktoré by bolo treba riešiť, pretože starostlivosť bola viac organická
a bola súčasťou tradičného rytmu života, pričom ženy boli v paternalistickej spoločnosti kvázi prirodzené opatrovateľky. Náhle
zvyšovanie populácie, ktoré viedlo k vyššiemu stupňu urbanizácie,
kombinované s ešte nerozvinutými formálnymi štruktúrami dlhodobej starostlivosti v novobudovaných mestách, viedli k medzerám v starostlivosti v modernom zdravotníckom systéme. Aj keď
v Grécku je stále veľmi nízky podiel žien na pracovnom trhu, mnoho moderných žien odmieta alebo nemôže prevziať na seba tradičnú úlohu opatrovateľky v rodine.

4.3

Rôznorodosť

Vo väčšine krajín WP3 rastie počet starších ľudí z etnických minorít.
Na ich špecifické potreby sa v bežných službách často zabúda. Takisto
sa pri tvorení koncepcie zdravotníckych a sociálnych služieb len zriedkavo berú do úvahy špecifiká pohlaví alebo osobitné potreby sociálne
znevýhodnenej populácie. Rastie však uvedomenie si rôznorodosti
starších ľudí a v rámci poskytovania niektorých služieb pozorujeme
už aj prevenciu a rehabilitáciu a prácu so špecifickými skupinami. Národná správa z Veľkej Británie upozorňuje, že treba venovať politickú
pozornosť diskriminácii jednak z hľadiska veku, jednak z hľadiska etnickej minority; v Holandsku zase ako jedno z opatrení sociálnej inklúzie a podpory zdravia vidíme kladenie dôrazu na integráciu starších
imigrantov v dobrovoľníckej práci; Dánsko financovalo sériu projektov
k zdravotným aspektom starších migrantov (prevencia, účasť na rozvoji služieb, starostlivosť o pacientov s demenciou); a v Nemecku vidíme početné individuálne zamerané projekty na starších migrantov.
V žiadnej z týchto krajín sa však tieto otázky neskúmajú bližšie alebo
sa im nevenuje širšia či globálnejšia pozornosť.
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Prístup

Rovnosť v prístupe ku službám pre zraniteľnú a heterogénnu skupinu starších ľudí je kľúčovou politickou otázkou v celej Európe. Už
sa poukázalo na to (Huber a kol., 2008), že problémy s dostupnosťou zdravotníckych a sociálnych služieb sú v mnohých krajinách
výsledkom rôznych združených a vzájomne ovplyvňovaných faktorov, ako sú otázky chudoby, organizačné a geografické bariéry, ako
aj model „viery v zdravie“, prípadne obmedzená zdravotná gramotnosť. Výskumné nálezy v tejto správe projektu INTERLINKS dodatočne potvrdili, že obmedzenie prístupu starších závislých ľudí
k integrovaným službám, či už priamo alebo nepriamo, znamená
pre túto cieľovú skupinu stratu možností prevencie a rehabilitácie.
Spoločnou témou rezonujúcou v niektorých národných správach je
napríklad regionálna alebo lokálna nesúrodosť v prístupe ku službám. Ľudia s chronickými ochoreniami vo vidieckych, hraničných alebo nedostupných oblastiach majú horší prístup ku službám prevencie a rehabilitácie.
Spomínaná správa Európskej komisie (Huber a kol., 2008) “Kvalita a rovnosť
v prístupe ku zdravotníckym službám”, ktorá vychádza z nálezov osem európskych krajín (z nich šesť krajín je aj partnermi v projekte INTERLINKS),
označila chýbanie mobility a vhodného transportu, organizačné problémy,
ako aj obmedzenú infraštruktúru služieb za dôležité príčiny takýchto rozdielností, ktoré môžu mať významný vplyv na zdravotné výsledky.
Okrem organizačných a geografických otázok táto Európska správa
poukazuje aj na niektoré hlavné prekážky v rovnakom prístupe, z ktorých niektoré už boli spomínané vyššie. Sú to napríklad otázky súvisiace
s chudobou a nákladmi, ktoré sa niekedy javia ako podhodnotené prekážky, pretože krajiny EÚ obyčajne poskytujú univerzálne verejné zdravotné poistenie a ďalšie siete sociálneho zabezpečenia. Starší a závislí
ľudia ako častí užívatelia sociálnych a zdravotníckych služieb však pod36
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liehajú finančnej záťaži, pokiaľ ide o požiadavky na deľbu nákladov, súkromné výdavky alebo nedostatočné výnimky z pravidiel. Okrem toho
v mnohých krajinách sa očakáva návrat neformálnych platieb za účelom
rýchlejších, lepších a osobnejších služieb (Huber a kol., 2008).
Nízka zdravotná gramotnosť, často kombinovaná aj s problémami
s čítaním, chýbaním primeraných informácií (informačnej technológie) a niekedy s podstatne redukovanými očakávaniami starších
ľudí ohľadne prístupu ku službám a ich kvalite, sa v správe Európskej komisie označila ako ďalší faktor a zároveň bludný kruh. Postupný rozpad väčších rodinných jednotiek v Slovinsku nebol sprevádzaný organizovaným prístupom ku adekvátnym informáciám
o dostupných formách alternatívnej podpory. Napríklad návštevné služby zdravotníckych pracovníkov v domácnostiach sa nevyužívajú dostatočne. Spolu s pravidelnými návštevami starších ľudí
v ich domácnostiach a vykonávaním preventívnych opatrení (ako
je meranie krvného tlaku, krvného cukru a niektorých ďalších testov) by mohli byť poskytované aj základné služby a tie osoby, ktoré
potrebujú podrobnejšie vyšetrenie, môžu byť odoslané k lekárovi.
Napokon, správa Európskej komisie, ako aj väčšina národných
správ tohto projektu, uvádzajú nedostatočý prístup a vhodnosť
zdravotníckych služieb a špecifických opatrení prevencie a rehabilitácie pre závislé staršie osoby v inštitucionálnej starostlivosti.
V tejto súvislosti sa ako najproblematickejšia javí situácia starších
ľudí trpiacich na duševné ochorenia, ktorým ľahko hrozí riziko stigmatizácie, nedostatočnej liečby telesného stavu a vylúčenia z preventívnych a rehabilitačných opatrení (Huber a kol., 2008).
Preto môžeme konštatovať, že je potrebné rozvíjať ďaľší výskum, politiku a prax v oblasti služieb pre špecifické – najmä sociálne znevýhodnené – cieľové skupiny.
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Možnosť voľby a individuálna zodpovednosť
spotrebiteľa

V niektorých krajinách sa sloboda výberu považuje za základné
právo, k čomu patrí aj individuálna zodpovednosť za svoje zdravie
a význam princípu sebaopatery (self-care). Pridržiavanie sa koncepcie slobody výberu sa však môže javiť ako oklieštenie rozvoja
komplexnej dlhodobej starostlivosti (Nemecko), kde napríklad
poskytnutie služieb zdravotníckeho personálu v domoch opatrovateľskej služby sa považuje za porušenie práva pacienta vybrať
si slobodne svojho všeobecného lekára. Starostlivosť a liečba
zo súkromných zdrojov je všeobecne vo všetkých krajinách považovaná za riešenie, ktoré uprednostňuje stredná vrstva a pre
tvorcov politík predstavuje demotiváciu, aby poskytli dostupné
riešenia pre všetkých obyvateľov, vrátane sociálne znevýhodnených skupín. Napätie medzi požiadavkami na výber a chýbaním flexibilnej dodávky služieb sa niekedy kompenzuje využívaním individuálnej siete kontaktov, ktoré najlepšie slúžia ľuďom
s vyšším sociálnym postavením. Ďalším dôsledkom toho je, že sa
udržiava pozlátka funkčného systému, pričom v skutočnosti existuje diskriminácia a chýba rovnaký prístup pre všetky skupiny.
Ďalším pokusom o vyrovnanie nedostatku systémov formálnej
dlhodobej starostlivosti a obmedzenej neformálnej starostlivosti
je rastúci počet migrujúcich zdravotníckych pracovníkov (napr.
v Grécku), či už laických alebo profesionálnych. Vyplňujú niektoré medzery v poskytovaní starostlivosti, aj keď kvalita a kompetencie nie sú veľmi regulované. Najmä ľudia s vyššou a skoršou
záťažou chronického ochorenia a funkčného postihnutia potrebujú najviac integrovaných preventívnych a rehabilitačných služieb v dlhodobej starostlivosti.
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Správa a riadenie: Spolupráca versus
konkurencia?

Táto časť sa zaoberá napätím medzi spoluprácou a konkurenciou
a týka sa tých špecifických spôsobov správy a riadenia v oblasti dlhodobej starostlivosti, ktoré majú dopad na podmienky integrácie
prevencie a rehabilitácie do dlhodobej starostlivosti.
Nový verejný manažment (NPM – new public management) je termín, používaný na popis vplyvnej skupiny administratívnych teórií,
ktoré vznikali v posledných tridsiatich rokoch v reformnej agende
niektorých krajín OECD, a ktoré súvisia s neoliberálnymi politickými rozpravami. Kickert (1997) charakterizuje NPM ôsmimi znakmi,
ktoré zahŕňajú posilnenie riadiacich centrálnych funkcií, prenos
právomocí za účelom flexibility a rozvoj konkurencie a možnosti
voľby. Kľúčovou otázkou, ktorá vyplýva z národných správ, je, ako
zdravotnícke a sociálne systémy rôznych krajín pristupujú ku konkurencii a spolupráci, pretože rozumná rovnováha medzi nimi sa
zdá byť vo všetkých krajinách EÚ problémom. Táto spolupráca je
v prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti dôležitá,
pretože komplexné dráhy starostlivosti, ktoré v sebe spájajú pevné
základy prevencie a rehabilitácie, sa zakladajú na multidisciplinárnej a medziorganizačnej spolupráci (viď aj Časti 6 a 7). Táto Časť
reprezentuje prvú diskusiu o nasledovných otázkach (ktorým sa
budeme venovať neskôr v rámci práce na WP6):
• Aké je využitie trhových mechanizmov pri zlepšovaní hodnoty
za peniaze a kvality služieb dlhodobej starostlivosti?
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• Ako, kto a na akej úrovni stanovuje zámery komplexnej a integrovanej prevencie a rehabilitácie?
• Môže konkurencia napomôcť k lepšej integrácii služieb a/alebo
posilneniu kvality v už integrovaných systémoch poskytovateľov?
• Ktoré modely najlepšie pomáhajú ktorým výsledkom?
• Ktoré celoštátne postupy sa dajú označiť ako príklady dobrej praxe?
• Na konci správy predstavujeme vybrané príklady zo štyroch krajín
(celý text – viď príklady 1-4, Príloha) na ilustráciu analytickej diskusie.

5.1

Medzinárodné trendy v politike medzi
konkurenciou a spoluprácou

Okrem dobre známych problémov demografických zmien a z nich
vyplývajúcich požiadaviek na služby dlhodobej starostlivosti, všetky krajiny vo WP3 upozorňujú na otázky týkajúce sa integrácie služieb. Napríklad vyjednané rôzne právne a finančné systémy sa môžu
ukázať ako prekážka poskytovania integrovaných služieb prevencie
a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti (napr. Veľká Británia, Nemecko). Krajiny preukazujú rôzne postoje k rozvoju stratégií dlhodobej starostlivosti. Aj napriek tomu, že diskusie o neoliberálnych
postojoch sa prijímajú rôzne, a to v závislosti od národnej kultúry,
vplyv deregulačných politík a podpora vlád (enabling government)
sa javia ako spoločná črta. Vo všeobecnosti sa konkurencia trhu propaguje ako nástroj zlepšovania kvality a efektivity služieb, dokonca
aj v prípadoch, kde o tom chýba jasný dôkaz. Napríklad v Nemecku fakt, že služby ambulantnej starostlivosti sú vo veľkej miere sú-
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kromné, veľmi sťažuje spoluprácu na lokálnej úrovni. V Dánsku sa
zase konkurencia medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi
– v kontexte až doteraz komplexného verejného systému – považuje za sľubnú, lebo má podporovať rozvoj inovatívnych konceptov
starostlivosti (viď Prílohu, podrobnejšie uvedené v príkladoch 1-4).

5.2

Dôkazy a postoje ku konkurencii a spolupráci

Dôkazy o vplyve riadiacich nástrojov prameniacich z koncepcií nového verejného manažmentu, t.j. o náraste trhových regulatívov
pri obstarávaní nákupu a poskytovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti, sú spochybňované. Väčší vstup konkurencie ako alternatívneho alebo komplementárneho postoja, vedie zároveň k sérii
s tým súvisiacich problémov, týkajúcich sa otázky, ako najlepšie
koordinovať služby a predchádzať rozsiahlej fragmentácii.
Ako vyplýva z národných správ, vplyv konkurenčných a ekonomických opatrení v kvalite starostlivosti je ťažko merateľný. Tam, kde
stimuly navodia konkurenciu so špecifickým cieľom (napr. na posilnenie dobrej lokálnej integrácie), celková kvalita sa môže zvýšiť. To
bude výsledkom strategického zadávania služieb takým spôsobom,
že poskytovatelia starostlivosti spolupracujú a tvoria partnerstvá (Veľká
Británia, Dánsko, Holandsko), čím sa potenciálne zvyšuje kvalita
a účinnosť výstupov. To si však prinajmenšom vyžaduje jednu lokálne vedúcu a zadávajúcu organizáciu s dostatočnou finančnou
a regulačnou silou a oprávnenosťou.
Ak stimuly vedú predovšetkým ku konkurencii len ziskov a cien,
kvalita má tendenciu klesať (Nemecko). Ak napríklad poskytovatelia sociálnej starostlivosti súťažia o rovnakých klientov v rámci
rovnakých alebo navzájom sa prekrývajúcich spádových oblastí
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(viď 1-Fragmentácia služieb v Nemecku v Prílohe), vyvolá to zjavnú neochotu a odrádza to od spolupráce a budovania kontaktov,
pretože primárnym cieľom je tu ich vlastný podiel na trhu a zisk
– na úkor konkurenčných služieb. Preto konkurencia v rámci podregulovaného prostredia lokálnej starostlivosti môže vážne brzdiť
spoluprácu, prenos vedomostí a spoločnú lokálnu zodpovednosť.
Okrem toho tlaky na efektívnosť v trhovo orientovanom „odvetví
starostlivosti’“ podobne ovplyvňujú domácu starostlivosť a domy
s opatrovateľskými službami (Oldman/Quilgars 1999). Zdôrazňujú
rýchly výkon opatrovateľských úloh, niekedy nazývaných „Taylorizmus starostlivosti“ (van Houten, 1999), často za cenu personálu a súvisiacich kvalít procesov starostlivosti (Malone, 2003). Vzhľadom na
to, že príslušné systémy poskytovania starostlivosti s „Taylorovanou“
organizáciou práce vychádzajú z redukcionistickej koncepcie sociálnej
starostlivosti, súvisiace a sociálne aspekty poskytovania môžu zostať
zanedbané (Pfau-Effinger a kol., 2007). To môže slúžiť ako prekážka
rozvoja jemnejších interaktívnych postupov, napríklad ako „aktivácia
starostlivosti“, a brzdiť účinnú implementáciu a kvalitu starostlivosti.
Nedávna implementácia nástrojov manažmentu kvality, ako sú
hodnotiace procesy a klasifikácie, sa považuje za sľubný postup
k regulovanej konkurencii. Ich implementácia a použitie pri zlepšovaní dlhodobej starostlivosti prebieha v niektorých krajinách (Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Grécko).
Základný riadiaci mechanizmus sa zakladá na myšlienke, že rozvoj a poskytovanie dlhodobej starostlivosti sú poháňané ukazovateľmi; ak splnenie určitých indikátorov kvality sa viaže na stimuly
(napr. viac zdrojov), opatrovateľské organizácie budú nasledovať
tieto indikátory/stimuly. V závislosti od svojho nastavenia môžu indikátory kvality fungovať ako riadiace nástroje v rozvoji integrovaných programov dlhodobej starostlivosti v prevencii a rehabilitácii.
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Aj keď tieto indikátory často neriešia explicitne otázky spolupráce,
môžu mať nepriamy vplyv zlepšovaním kvality a dráh starostlivosti
a tak napr. dosiahnuť znižovanie počtu zbytočných hospitalizácií,
prípadne prijatí do domov s opatrovateľskou službou. To si však
vyžaduje usporiadať indikátory kvality naprieč sektorov služieb.

5.3

Úloha miestnych riadiacich kapacít v konkurencii
a spolupráci

Aj keď vyrovnávanie konkurencie a spolupráce zostáva kľúčovým
problémom, ktorý je spoločný pre všetky krajiny WP3, všetky popisovali rozdielne skúsenosti. Jedným z dôležitých rozdielov medzi krajinami je rozsah riadiacich kapacít na lokálnej úrovni. Lokálne riadiace inštitúcie sú rozvinuté do určitého stupňa, pričom
integrácia a koordinácia služieb je silne závislá od týchto lokálnych
inštitucionálnych štruktúr. Zásadnú úlohu v tom hrá existencia či
absencia definície spádových oblastí poskytovateľov služieb. Ako
môžeme vidieť v prípade Nemecka (viď Prílohu, príklad 1-Fragmentácia služieb (Nemecko)), ich chýbanie súvisí s ďalekosiahlymi trhovými mechanizmami. Poskytovatelia služieb pracujúci pod
silným trhovým tlakom bez definovaných regionálnych zodpovedností a spoločne dohodnutých teritórií sú často nútení rozširovať
svoju spádovú oblasť, aby získali viac klientov, a majú menší záujem o lokálnu spoluprácu, spoločné služby a prenos poznatkov.
Krajiny so silnými lokálnymi riadiacimi kapacitami majú lepšie možnosti v rozvoji kolaboratívnych postupov „integrovanej starostlivosti“ prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti (napr.
v prípade Dánska, viď Prílohu, príklad 4). Integrovaná starostlivosť
podporuje komplexný/holistický pohľad na kompletné dráhy starostlivosti a celkové výsledky zdravotného stavu a obsahuje aj mul43
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tidisciplinárnu perspektívu. Preventívne a rehabilitačné možnosti,
inokedy schované za záujmom konfliktov nezávislých aktérov, sa
môžu prejaviť a riešiť jednoduchšie. Jedným prvkom môže byť aj
to, že odborné vedomosti sa ľahšie prenášajú vtedy, keď odborníci
konceptualizujú svoje úlohy z „celosystémového pohľadu“ na komplexné dráhy starostlivosti. Avšak silný lokálny riadiaci a široko integrovaný systém rozvoja a poskytovania dlhodobej starostlivosti,
ktorý sľubuje nakoniec dobrú kvalitu starostlivosti a integrovanej
prevencie a rehabilitácie, uplatňuje v porovnaní s plne rozvinutým
(a preto fragmentovaným) trhom určité obmedzenie možnosti voľby. Skúmaniu tohto konfliktu by sa mali venovať ďalšie výskumy.
Ako vyplýva z národných správ, krajiny s najrozvinutejším systémom
dlhodobej starostlivosti môžu dosiahnuť lepšiu kvalitu starostlivosti zavedením niektorých konkurenčných stimulov (napr. súkromní
poskytovatelia súťažiaci so službami lokálnych úradov) (viď Prílohu,
príklad 4 – Implementácia konkurenčných nástrojov v Dánsku). Takýto systém sa dá charakterizovať ako trhy a siete v tieni hierarchie
(Scharpf, 1997). Naopak, krajiny s vysoko fragmentovanými službami dlhodobej starostlivosti (Nemecko, Rakúsko), ak sú ešte k tomu
kombinované s nedostatkom zdrojov, majú tendenciu vytvárať slabé
a slabo rozvinuté služby s otáznou rovnosťou prístupu (slabý rozvoj
diverzifikácie a prenosu poznatkov) v prípade, že trhové mechanizmy sú dominantným riadiacim nástrojom.
Záverom môžeme povedať, že treba zdôrazniť úlohu podporného
inštitucionálneho rámca pre spoluprácu, vyzbrojenú určitou silou
na lokálnej úrovni (formálnou alebo neformálnou). Inovácie týkajúce sa preventívnych a rehabilitačných postupov v dlhodobej
starostlivosti potrebujú namiesto fragmentácie organizovanú súdržnosť a koordináciu. Tento druh (sociálnej) inovácie si vyžaduje
nové odborné ciele, postupy, hodnoty a/alebo formy multidiscip-
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linárnej/medziorganizačnej spolupráce. Preto je potrebný inštitucionálny rámec, ktorý by umožnil zúčastneným aktérom rozvíjať,
skúšať a uplatňovať v praxi nové formy pracovných usporiadaní.
Existencia silných lokálnych riadiacich kapacít sa zdá byť dôležitejšia ako otázka, ktorí aktéri by mali hrať vedúcu úlohu v tomto
procese. Na príkladoch jednotlivých krajín vidíme, že môžu fungovať rôzne riadiace rámce. Môže to byť štát či úrady na lokálnej
úrovni (Veľká Británia, Dánsko) alebo riadiaca kapacita zavedená
v regionálnych poisťovniach (viď Príloha, príklad 3 – Fragmentácia
služieb so silnou lokálnou riadiacou kapacitou v Holandsku).

5.4

Príklady jednotlivých krajín

Príklady jednotlivých krajín v prílohe – 1. Fragmentácia služieb (Nemecko), 2. Prekonávanie fragmentácie služieb so silnou lokálnou riadiacou kapacitou (Holandsko), 3. Obstarávanie s najlepšími postupmi
(World class commissioning) (Veľká Británia) a 4. Implementácia konkurenčných nástrojov (Dánsko) – tvoria skôr komplexné prípadové štúdie ako príklady dobrej praxe. Tento výber slúži na ilustráciu rôznych
skúseností jednotlivých krajín s riadiacimi postojmi ku konkurencii
a spolupráci. Nemecko sme vybrali za účelom zdôraznenia dôsledkov
fragmentovaného systému starostlivosti s malou lokálnou koordináciou
a silnými konkurenčnými stimulmi. Prípad Holandska ukazuje cesty
prekonania fragmentačných problémov a britský prípad ilustruje lokálne účinky ambicióznej agendy „World Class Commissioning“, kde
porota kladie dôraz na efektivitu. Prípad Dánska poukazuje na to, ako
môžu byť konkurenčné nástroje úspešne implementované tak, aby
pomocou dobre koordinovaného a koherentného systému dlhodobej
starostlivosti so silnými lokálnymi riadiacimi kapacitami zlepšili kvalitu
poskytovania dlhodobej starostlivosti.
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Zabudovanie prevencie a rehabilitácie
do bežných služieb

V čase, keď krajiny EÚ hľadajú odpovede na výzvy starnúcej populácie, zvyšovania očakávaní verejnosti a zložitých finančných súvislostí, preventívne a rehabilitačné postupy sa stávajú stále viac
atraktívne ako oblasti pre investovanie.

6.1

Uplatňovanie postupov prevencie a rehabilitácie

Zatiaľ čo mnohé systémy sa historicky zameriavajú na plnenie potrieb ľudí v kríze, začíname si stále viac uvedomovať potrebu, že
musia „aktívne vychádzať v ústrety“, aby sa starší ľudia udržali čo
najdlhšie v dobrom zdravotnom stave a aby mohli žiť nezávisle.
V poslednej dobe sa mnohé systémy snažia (implicitne alebo explicitne) plne zabudovať aj prevenciu a rehabilitáciu tak, aby sa
stali ústrednou črtou bežných služieb a začínajú meniť ich dôraz
a sústreďovať sa na systém dlhodobej starostlivosti ako celok:
• Federálne ministerstvo Rakúska označilo rok 2008 za „rok prevencie“, v ktorom sa hlavná pozornosť aj dodatočné verejné
financovanie zamerali na programy a projekty podpory zdravia, vrátane projektov pre dlhodobú starostlivosť. Okrem toho
špecifické služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre starších ľudí v posledných rokoch v Rakúsku zaznamenali rozsiahly
pozitívny rozvoj (napríklad vybudovanie multidisciplinárnych
nemocničných zariadení a systémov posudzovania starších ľudí
46

Kümpers a kol., 2010

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

s rôznymi chronickými ochoreniami, mobilné tímy paliatívnej
starostlivosti, preventívne a poradenské návštevy v domácnosti
atď). Avšak mnohé pokusy o väčšiu propagáciu prevencie a rehabilitácie prebehli prostredníctvom pilotných projektov a nemali
vždy vplyv na systém ako celok (viď ďalšiu diskusiu nižšie).
• Séria pokračujúcich reforiem v Dánsku sa snaží vytvárať viac
integrovaný systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti na lokálnej úrovni s väčšou zodpovednosťou za podporu prevencie
a rehabilitácie, s celoštátnou sieťou multidisciplinárnych zdravotníckych centier a preventívnych návštev v domácnosti (viď
5 – Preventívne návštevy v domácnosti v Dánsku, Príloha).
• V Grécku vytvorenie siete Centier otvorenej starostlivosti prispelo
ku vzniku siete poskytovania multidisciplinárnych preventívnych
a rehabilitačných služieb v komunitných zariadeniach (viď 6 – Centrá
otvorenej starostlivosti a ochrany pre starších ľudí v Grécku, Príloha).
• V Holandsku vznikol časom silnejší preventívny a rehabilitačný
prístup s dôrazom na manažment chronických ochorení a na
rozvoj viac integrovaných dráh starostlivosti vo všetkých zariadeniach poskytujúcich služby.
• Služby dlhodobej starostlivosti v Nemecku kladú dôraz na princíp „aktivačnej starostlivosti“ a podporujú užívateľov služieb
v staršom veku, aby pri výkone každodenných činností čerpali
zo svojich vlastných schopností a zdrojov.

6.2

Anglická perspektíva „bludného kruhu“

V Anglicku sa otvorenejšie uznáva potreba zmeniť rovnováhu a zameranie systému ako celku. Podľa Anglickej auditorskej komisie (1997;
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2000) je systém dlhodobej starostlivosti zamotaný v „bludnom kruhu“. To znamená, že zvyšujúcimi sa hospitalizáciami a využívaním finančne náročných inštitucionálnych foriem starostlivosti zostáva stále menej a menej peňazí na alternatívne formy poskytovania služieb,
čim sa podporuje ešte viac hospitalizácií v budúcnosti – viď Obrázok
č. 2. Túto reťaz môže pretrhnúť len intenzívnejšie a strategickejšie investovanie do prevencie a rehabilitácie – pomôcť starším ľuďom, aby
dlhšie zostali zdraví, nezávislejší a aby sa viac včlenili do spoločnosti.
A ak predsa len budú potrebovať hospitalizáciu, aby po návrate domov znovu nadobudli všetky svoje schopnosti v čo najväčšom rozsahu. V rámci svojich systémov dlhodobej starostlivosti sa Rakúsko, Nemecko a Grécko vyznačujú podobnými prístupmi v akútnych situáciách
a v kríze. Aj keď to ešte nie je oficiálne spracované na celoštátnej úrovni, zo správ z jednotlivých krajín je zrejmé, že všetky uznávajú potrebu
zmeniť zameranie investícií, aby programy dlhodobej starostlivosti
obsahovali viac preventívnych a rehabilitačných programov.
Obrázok č. 2 Bludný kruh
Tlak na nemocničné postele stúpa

Pacienti sú prepúšťaní skôr

Stúpa počet hospitalizácií

Nedostatočná rehabilitácia

Menej peňazí na prevenciu

Rastie využívanie finančne náročnej rezidenčnej /
opatrovateľskej starostlivosti
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Riešenia týchto problémov v bludnom kruhu zostávajú nepochybne len zámerom a nemajú dostatok dôkazov na podporu
niektorých tvrdení, s len malým prejavom dlhodobej politickej
(a finančnej) podpory, ktorá je potrebná na vykonanie takých
zmien. Počas posledných rokov sa vo vyhláseniach mnohých
štátov deklaruje viac preventívny prístup, a nie je celkom jasné,
prečo by sme mali očakávať, že súčasná a budúca politika toto
dosiahne, keď predchádzajúce pokusy mali nepochybne len obmedzený úspech.

6.3

Prekážky zmeny orientácie na prevenciu
a rehabilitáciu v dlhodobej starostlivosti

Napriek niektorým príkladom dobrej praxe (viď príklady 5-7, Príloha), pri zabudovaní preventívnych a rehabilitačných postupov
prekonávajú krajiny WP3 niektoré prekážky. Môže to byť výsledok
viacerých vzájomne súvisiacich faktorov:
• Výsledky prevencie a rehabilitácie sú často veľmi dlhodobé –
a politické časové škály si často vyžadujú oveľa rýchlejšie ukazovatele úspechu.
• Dokázať, že ste niečomu predišli, je veľmi zložité, nakoľko dopady
a s tým súvisiaca efektivita sú nejasné, pre tvorcov politík môže
byť ťažké uveriť programom prevencie v dlhom časovom rozsahu.
• Investovanie do prevencie a rehabilitácie si nepochybne vyžaduje stupeň dvojitého financovania (jednak pokračovať v plnení potrieb ľudí v krízovej situácii, jednak neustále investovať do
dlhodobých programov na zníženie budúcich potrieb).
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• Prevencia a rehabilitácia sú problematické, čo sa týka konceptualizácie a rôzne organizácie a profesie môžu prichádzať s rôznymi nápadmi o tom, čo tieto spôsoby obsahujú, aké sú požadované výsledky a  ako najlepšie napredovať.
• V mnohých krajinách WP3 je myšlienka zabudovať prevenciu
a rehabilitáciu do bežných služieb pre starších ľudí ešte len
v plienkach. Na to, aby sa podporila inklúzia do bežných služieb, je potrebné si viac uvedomiť túto prioritu na strategickej úrovni a mať jasnú víziu možných aktivít, služieb a prínosov
spomínaných programov.
Národné správy upozornili na mnohé ďalšie prekážky v procese
zabudovania prevencie a rehabilitácie do dlhodobej starostlivosti.
Vysoká úroveň konkurencie medzi poskytovateľmi služieb (konkrétne vrátane faktora nákladov) v Nemecku sa môže v niektorých
prípadoch považovať za prekážku zakotvenia „aktivačnej starostlivosti“ aj s jej prínosom, ktorý preventívne a rehabilitačné postupy
prinášajú. V praxi to znamená, že pracovné podmienky, nedostatok času a slabo vyškolený personál brzdia šírenie tejto dobrej praxe na celoštátnej úrovni. Je preto nevyhnutné, aby sa v dostatočnej miere rozvíjali regulačné opatrenia, ktoré zabezpečia kvalitu
domácej starostlivosti a širšiu dlhodobú starostlivosť, ktoré vyvážia negatívne efekty viac trhovo poháňaných systémov. V Rakúsku
súvisia ďalšie prekážky s federálnym systémom, posilneným na
regionálnej úrovni. Napríklad preventívne opatrenia týkajúce sa
starších ľudí, sú v rámci dlhodobej starostlivosti fragmentované
a nerovnako rozdelené, najmä v prípade rezidenčnej starostlivosti.
V niektorých krajinách sa pozorovalo, že organizačné a koncepčné oddeľovanie zdravia od s ním súvisiacich sociálnych determinantov potláča možnosti prevencie a rehabilitácie v dlhodobej
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starostlivosti. Rakúska národná správa popisuje národnú kultúru,
ktorá sa v prípade populácie s dlhodobými potrebami zdravotnej
starostlivosti nepochybne viac spolieha na biomedicínske riešenia
(viď Časť 4). Rehabilitačné a preventívne opatrenia sú relatívne
slabo viazané na sociálne a súvisiace prostredie a medzi jednotlivými sektormi a organizáciami je cítiť absenciu partnerských vzťahov. Podobný trend sa pozoroval v Slovinsku, kde medzi najnovšie
intervencie patria komunitné projekty pre klientov s dlhodobými
potrebami. Slovinsko a Grécko tiež vyzdvihli potrebu väčšieho politického a legislatívneho zamerania, ktoré by pomohlo vytvoriť
pevný základ a spoločnú víziu ako podmienky efektívneho zabudovania prevencie a rehabilitácie do dlhodobej starostlivosti.

6.4

Prvé kroky

Všetky uvedené skutočnosti sú príčinou toho, že preventívne a rehabilitačné projekty boli často veľmi malé, lokálne a časovo obmedzené pilotné projekty (a preto bolo len málo pravdepodobné, že
by zmenili systém ako celok). Z nich treba spomenúť: dánsky príklad z praxe (viď prílohu, príklad 5 – Preventívne domáce návštevy v
Dánsku), rakúske projekty o poradenstve, domácich návštevách, informačných systémoch pre užívateľov a opatrovateľov a geriatrické hodnotenia; grécky pilotný projekt o modelovaní bezpečného
domova; slovinský pilotný projekt individuálneho financovania sociálnej starostlivosti; grécke centrá starostlivosti o starších ľudí (viď
prílohu, príklad 6 – Centrá otvorenej starostlivosti a ochrany pre
starších ľudí v Grécku) a pilotné projekty o plánovaní a financovaní rehabilitačných služieb; a nakoniec celoštátny pilotný program
v Anglicku podporujúci partnerské vzťahy pri organizácii preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti o starších ľudí. Úroveň potrieb,
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až na niektoré výnimky, bola taká, že pilotné projekty účinkujú skôr
ako „náplasťové“ riešenie alebo ako „skrutka“ na existujúce služby,
a preto v prípade znižovania rozpočtu môžu byť prvé, ktoré budú
postihnuté. Oproti tomu stojí potenciálna úloha štátov a financovateľov EÚ vypracovať základ pre dôkazy a zmeny investovaním do
dlhodobých rozvojových projektov a podrobného hodnotenia.

6.5

Kľúčové body

Kľúčové body, ktoré boli vznesené ku zabudovaniu prevencie a rehabilitácie do dlhodobej starostlivosti na celoštátnej, systémovej
úrovni, sú nasledovné:
• Krajiny EÚ stále viac pripúšťajú potrebu investovať do prevencie
a rehabilitácie. To môže súvisieť s problémami nárastu staršej
populácie a s tlakom riadiť šikovnejšie, efektívnejšie systémy
v ťažkej finančnej klíme. Napriek tomu všetky národné správy
popisujú, že skôr, ako systémy dlhodobej starostlivosti prijali
naozaj preventívnu a rehabilitačnú úlohu, bolo treba prejsť určitú vzdialenosť, pokiaľ ide o celoštátnu politiku, kultúru, finančné stimuly a organizáciu služieb.
• Kroky ku zakotveniu prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti vidíme vo všetkých krajinách prostredníctvom programov, ako sú: udalosti zvyšujúce celoštátnu informovanosť,
multidisciplinárne preventívne a rehabilitačné služby v komunite, napr. zdravotnícke centrá, návštevy v domácnosti, dôraz
na manažment chronických ochorení, manažment prípadov
a programy aktivácie či re-ablement programy (programy na
prinavrátenie schopností).
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• Programy v prevencii a rehabilitácii sú skôr malé, časovo obmedzené projekty. To znamená, že často chýba výskum a dôkazy o prínosoch potrebných pre rozvoj intervencie na celoštátnej úrovni. Okrem toho pojem prevencie je problematický, pokiaľ ide o schopnosť
prinášať výsledky a kvantifikovať s tým súvisiacu efektivitu.
Trhová konkurencia, ako aj kultúrne a historické celoštátne postupy, majú vo WP3 prierezový význam (viď Časti 4 & 5). Sú v ňom
vymedzené ako podmienky, ktoré môžu potláčať zabudovanie prevencie a rehabilitácie do systémov dlhodobej starostlivosti.

6.6

Príklady jednotlivých krajín

Príklady jednotlivých krajín v prílohe – 5. Preventívne návštevy
v domácnosti (Dánsko), 6. Centrá otvorenej starostlivosti a ochrany pre starších ľudí (Grécko) a 7. Intermediárne spôsoby starostlivosti (Veľká Británia) – ilustrujú celoštátne programy a iniciatívy, ktoré majú za cieľ posilniť celoštátny postoj k prevencii
a rehabilitácii u starších ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti.
Tieto príklady predstavujú prípady, ktoré presahujú krátkodobé
projekty prevencie a rehabilitácie a dlhodobej starostlivosti. Dánsko dokonca ukladá právnu zodpovednosť za poskytované služby
miestnym úradom. Grécke centrá otvorenej starostlivosti (KAPI) sa
stále viac zameriavajú na problematiku prevencie, najmä cez aktivity siete „pomoc doma“ (help-at-home). V Anglicku bola vložená
významná investícia do rozvoja „intermediárnej starostlivosti“, aj
s rehabilitačnými službami ako sú „re-ablement“ (prinavrátenie
schopností), ktoré sa rozbehli na celoštátnej úrovni. Podobne ako
v anglickom príklade intermediárnej starostlivosti, aj v Slovinsku sa
zvyšuje dôraz na rozvoj neakútnych služieb starostlivosti.
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Prevencia a rehabilitácia v dráhach
dlhodobej starostlivosti

Táto časť podáva vysvetlenie, v akom rozsahu sa musí vytvoriť zmysluplná a udržateľná prevencia a rehabilitácia, do akej miery sa musí
integrovať do širšieho kontextu a jednotlivých dráh klientov v dlhodobej starostlivosti a popisuje problémy súvisiace s týmito zisteniami.

7.1

Dve úrovne prevencie a rehabilitácie v dlhodobej
starostlivosti

Vychádzajúc zo základnej charakteristiky národných správ, ktoré
boli vypracované v prvej výskumnej fáze WP3, môžeme prevenciu
a rehabilitáciu v rámci dlhodobej starostlivosti o starších ľudí rozdeliť zhruba do dvoch úrovní:
• Čo sa týka prvej úrovne, ide hlavne o cielené a tradičné opatrenia
v prevencii a rehabilitácii, ako sú očkovacie programy, preventívne
vyšetrenia, odporúčania správneho životného štýlu (napr. protifajčiarske kampane, poradenstvo o správnej výžive atď.), medicínska
rehabilitácia, fyzio/ergoterapia, kampane na prevenciu pádov, vrátane používania bedrových ochranných pomôcok a iných. Takmer
všetky krajiny vo WP3 sa môžu pochváliť niekoľkými dlhodobými
a dobre implementovanými programami verejného zdravotníctva
v tejto oblasti. Spoločnou črtou týchto opatrení je pomerne úzke
zameranie na jeden špecifický problém alebo ochorenie a zvyčajne
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silná orientácia na biomedicínske funkcie a ideológie. Väčšina týchto
iniciatív však nie je presne venovaná starším ľuďom v rámci dlhodobej starostlivosti. Okrem toho prijatie a následne účinnosť takýchto
opatrení smerom zhora dolu sú úzko obmedzené. Napríklad v Rakúsku miera využívania bezplatného medicínskeho vyšetrenia raz ročne
v dospelej populácii je približne 11-12% a len okolo 10% v populácii
nad 75 rokov (Hauptverband der Sozialversicherungsträger, 2006).
• Druhá úroveň sa týka priamych a nepriamych preventívno-rehabilitačných možností vlastných organizačným prvkom, ako sú prvky
koordinácie a organizácie, procesy prechodu medzi službami alebo samotná kvalita služieb v individuálnej dráhe klienta v dlhodobej starostlivosti. Na jednej strane dobrá organizácia prepustenia
z nemocnice môže priamo zabrániť zhoršeniu pacienta po telesnej stránke, ak je ďalšie sledovanie alebo rehabilitácia poskytnutá
v pravej chvíli a na správnom mieste. Mobilné zdravotné a sociálne služby môžu tiež priamo predchádzať zbytočným a dokonca
škodlivým hospitalizáciám. Na druhej strane, pozitívne vplyvy sociálnej politiky, ako verejné priestory priateľské ľuďom so zdravotným postihnutím, môžu zvyšovať zapájanie ľudí s postihnutím do
spoločnosti, kvalitu života a spokojnosť starších ľudí, a takto ich
nepriamo motivovať, aby sa starali o svoje zdravie a aby si zvykli
na nároky, ktoré im prislúchajú v rámci starostlivosti o ich zdravie
(napr. bezplatné lekárske preventívne prehliadky). Z vedeckých
kruhov, ako je psychoneuroimunológia, psychosomatická medicína a psychológia na jednej strane, a sociálna psychológia a sociológia na druhej strane (viď štúdie o sociálnom kapitále a zdraví
(Kroll/Lampert, 2007), však vieme, že aj zvyšovanie kvality života,
pocity spokojnosti alebo prítomnosť sociálnej siete môže priamo
pozitívne vplývať na zdravotný stav pacienta. Preto máme dočinenia s opatreniami, ktoré neboli vybudované z dôvodov prevencie
či rehabilitácie, ale ktoré ako také fungujú priamo alebo nepriamo.
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Táto časť sa zameriava na druhú úroveň, kde P&R vzniká väčšinou na okraji a na rozhraní špecifických služieb. Intervencie
na tejto úrovni berú vďaka multidisciplinárnej práci a komplexným prístupom do úvahy rôzne aspekty života a dráhy užívateľa
služieb, ako aj bio-psycho-sociálny model porušeného zdravia.
Táto sila sa však vo forme komplexného všeobecného prístupu stáva problémom, keď príde na hodnotenie, otázky dôkazov
a implementáciu týchto opatrení. Prideliť dlhodobý preventívny alebo rehabilitačný účinok v druhej úrovni ku jednému
špecifickému opatreniu je ťažšie v porovnaní s intervenciami
s pomerne krátkodobým účinkom, ktoré vidíme v prvej úrovni.
Z toho vyplýva, že mnohé dlhodobé a na dráhy orientované intervencie sú v súčasnosti len v stave (pilotných) projektov a nedostáva sa im plného uznania a implementácie v zdravotnej politike (viď tabuľku č. 1).
Tabuľka č. 1 Špecifické vs. s dráhou súvisiace preventívne a rehabilitačné opatrenia
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Špecifické P&R opatrenia

v.s.

S dráhou súvisiace P&R

Prvky nezávislosti

<>

Súvisia s kontextom /
procesmi / užívateľom

Prevládajúce odborné
(medicínske) paradigmy

<>

Multidimenzionálne /
Multidisciplinárne

Orientované na krátkodobé
ciele

<>

Orientované na dlhodobé
ciele

S možnosťou hodnotenia /
založené na dôkazoch

<>

Hodnotenie / dokazovanie je
ťažké

Dlhotrvajúce a široko
akceptované opatrenia

<>

(Pilotné) projekty

Kümpers a kol., 2010

7.2

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Smerovanie ku cestám prevencie a rehabilitácie
v dlhodobej starostlivosti v Európe

Dráhy pacienta sa stali obľúbenými nástrojmi v plánovaní, štandardizácii a analýze prechodných procesov v rámci služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti. K bližšiemu poznaniu súčasného
poskytovania dlhodobej starostlivosti, ale aj existujúcich medzier,
súvislostí a nariadení v rámci Európy, sa v tomto projekte použili a analyzovali príklady dráh dlhodobej starostlivosti zo všetkých
partnerských krajín. Cieľom bolo zviditeľniť rozdiely vo vývojových
trendoch v EÚ a snažiť sa o súvislé, integrované a následne aj preventívne a rehabilitačné poskytovanie dlhodobej starostlivosti.
Niektorí partneri v tomto projekte, napríklad Slovinsko a Slovensko,
mali spočiatku problémy rozlišovať dlhodobú starostlivosť ako existujúci a pevný pojem v poskytovaní služieb. Oproti tomu boli prevencia
a rehabilitácia v rámci dlhodobých služieb ešte menej hmotnou témou. Iné krajiny ako je Rakúsko, Nemecko a Grécko sú momentálne
v štádiu vývoja, kedy majú ustanovené zámery na prekonanie medzier
medzi sociálnym a zdravotníckym sektorom a medzi rôznymi organizačnými štruktúrami pomocou vylepšovania alebo implementácie
intermediárnych štruktúr, ako sú denné centrá, zariadenia s krátkodobou starostlivosťou alebo špecializovanou akútnou starostlivosťou.
(viď odsek 7.4 nižšie). Krajiny ako Dánsko, Holandsko a Veľká Británia,
niekedy zamerané na organizačné perspektívy zhora dolu a vertikálne
perspektívy, sa tiež orientujú na horizontálne poskytovanie nepretržitých služieb orientovaných na osobu a jej potreby. Napríklad v Holandsku sa dráhy pacientov premenili na pracovné štandardy v poskytovaní
každodennej zdravotnej a opatrovateľskej praxe na rôznych úrovniach.
Vo Veľkej Británii sa „intermediárna starostlivosť“ netýka špecifických
organizačných štruktúr, ale skôr rozvíjania konceptu medzi odborníkmi
a tvorcami politík, pričom pokrýva sieť služieb prevencie a rehabilitá57
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cie. V Dánsku okrem realizácie plánu na zrušenie tradičných domov
opatrovateľských služieb, došlo k ich nahradeniu multidisciplinárnou
koordináciou a službami starostlivosti v komunite, ktoré sa orientujú na individuálne potreby klientov. Aj keď takéto rozdiely v rámci EÚ
existujú z dôvodov rôznych kultúrnych, politických alebo sociálnych
podmienok v jednotlivých krajinách, prevláda spoločná snaha okrem
viac organizačnej alebo viac na dráhy orientovanej perspektívy nielen
preklenovať tieto medzery a zlepšovať koordináciu medzi službami za
účelom zvýšenia efektivity, ale aj ochraňovať ľudí pred nepriaznivými
a niekedy zhoršujúcimi sa procesmi v dlhodobej starostlivosti.

7.3

Multidisciplinárna práca ako nevyhnutná
podmienka

Ekonomický význam pevných a dobre koordinovaných dráh starostlivosti, ktoré znamenajú silnú podporu prevencie a rehabilitácie pre
užívateľov, pomáha presadzovať vzájomné prepojenia v sieti a multidisciplinárnu prácu na akademickej aj praktickej úrovni. Procesy hodnotenia v multidisciplinárnych tímoch a podporné a mobilné služby,
ktoré fungujú medzi jednotlivými zariadeniami (napr. nemocničné/
súkromné) a sektormi (napr. zdravotné/opatrovateľské) predstavujú niektoré príklady postupov v rámci celej Európy (viď 7.5).
Fyzioterapeuti a pracovní terapeuti, a čiastočne aj rečoví terapeuti
(hlavne po mozgových príhodách), hrajú dôležitú úlohu v prevencii a
rehabilitácii starších ľudí. V niektorých krajinách, napríklad v Dánsku
a Veľkej Británii, sú súčasťou integrovaných tímov primárnej zdravotnej starostlivosti alebo tímov starostlivosti o duševné zdravie starších
ľudí. V iných krajinách, ako je Nemecko a Rakúsko, majú založené
vlastné praxe a zúčastňujú sa na individuálnych dráhach starostlivosti.
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Opakované ťažkosti pri budovaní dráh prevencie
a rehabilitácie

Napriek sérii inovatívnych projektov a existujúcich príkladov dobrej praxe v Európe (viď nižšie, 7.5), je vo väčšine krajín udržateľná
implementácia preventívnych a rehabilitačných dráh dlhodobej
starostlivosti konfrontovaná s opakovanými ťažkosťami. Napríklad:
• Budovanie intervencií týkajúcich sa prevencie a rehabilitácie,
ktoré zohľadňujú všetky, alebo aspoň väčšinu zariadení;
• Na úrovni politiky sú to dostačujúce dôkazy a význam preventívno-rehabilitačného potenciálu celosystémových postupov
a opatrení zameraných na dlhodobé účinky;
• Prekonávanie zastaraných modelov paternalistickej a oslabujúcej sociálnej starostlivosti;
• Zbaviť sa fragmentovaných finančných tokov a nežiaducich ekonomicko-legislatívnych podporných a odrádzajúcich stimulov, ktoré pôsobia rušivo na súvislé a „preventívne“ spôsoby poskytovania služieb.

7.5

Príklady multidisciplinárnej „dobrej praxe“
v dráhach pacienta v EÚ

Táto časť poukazuje na príklady multidisciplinárnych alebo medziorganizačných spôsobov spolupráce v EÚ, ktoré zvyšujú potenciál
prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti. Poradie nasledovných príkladov dobrej praxe v rôznych krajinách je prierezom
rôznorodých postupov v rámci EÚ (viď 7.2) a pohybuje sa od prík59
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ladov s viac organizačným (vertikálnym) prístupom až po viac horizontálne a na dráhy orientované intervencie.
Prvé dva príklady dobrej praxe prevencie a rehabilitácie – jeden z Rakúska a jeden z Nemecka – boli vybrané preto, lebo ovplyvňujú najmä
organizačnú/inštitucionálnu úroveň. V oboch prípadoch existujúce
štruktúry v stanovenom zariadení (akútna starostlivosť/rezidenčná
starostlivosť) sú „vylepšené“ pomocou ďalších komplexných a multidisciplinárnych služieb za účelom zlepšenia kvality už existujúcich služieb a preklenutia medzier so susediacimi zariadeniami a štruktúrami:
V Rakúsku sa klinické Zariadenia geriatrickej akútnej starostlivosti
a remobilizácie (viď Prílohu, príklad 8) postupne zavádzali od roku
1999, keď sa vypracoval plán celoštátnej implementácie a štandardov kvality pre tieto jednotky. Tieto zariadenia sú špecificky
orientované na starších ľudí trpiacich na mnohopočetné chronické
ochorenia. Výsledkom multidisciplinárneho posúdenia pacienta je
potom ponuka režimu komplexnej liečby a individuálneho plánu
remobilizácie a reintegrácie pacientov.
V Nemecku sa v súčasnosti testuje v pilotnom projekte Caritas
Bremen Rehabilitačná jednotka krátkodobej starostlivosti (viď
Prílohu, príklad 9) umiestnená v dome opatrovateľskej služby. Výsledkom nedávnej zdravotníckej reformy v Nemecku je zámer poskytovať koncept integrovanej starostlivosti založený na zmluvách
s dvomi zdravotnými poisťovňami. Projekt je zameraný najmä na
poskytovanie intenzívnej rehabilitačnej starostlivosti kombinovanej s organizačnou podporou tzv. preklenujúcej osoby, s cieľom
umožniť ľuďom znovu žiť vo svojich domovoch.
Napriek viac komplexnému prístupu sú oba spomenuté príklady
dobrej praxe stále úzko spojené s jedným špecifickým zariadením/
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organizáciou. Najťažšou úlohou je implementovať a poskytovať
dôkazy o opatreniach na zlepšenie koordinácie a prechodných
procesov v rámci celého systému a tak umožniť budovať preventívne a rehabilitačné dráhy pacienta. Nemecká národná správa
zdôrazňuje tieto ťažkosti:
„Najkomplexnejšia úroveň dobrej praxe sa týka intervencií, ktorých cieľom je prepojenie s niekoľkými či všetkými (…) zariadeniami, a tak vytvoriť nové siete starostlivosti v záujme lepších
dráh pre pacientov v „celom systéme“. Ideálne sú tieto iniciatívy orientované lokálne a pôsobia ako komunitné projekty, na
ktorých sa zúčastňujú už existujúce opatrovateľské organizácie
a subjekty.“ (Dieterich/Kümpers, 2009)
Ako príklad takej hmatateľnej „lokálnej iniciatívy“ v Nemecku sú
napríklad Podporné centrá pre starších ľudí a rodinných opatrovateľov v Berlíne -Tempelhof (viď Prílohu, príklad 10), ktorých úlohou
je dosiahnuť viac inkluzívny preventívno-rehabilitačný prístup.
Z príkladu dobrej praxe z Dánska zisťujeme, že v tejto krajine sa
kladie silný dôraz na celoštátne budovanie siete preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti, ktorá zastrešuje rôzne zariadenia a sektory a zameriava sa na kontinuitu poskytovania služieb na úrovni
klientov. Krátky popis služieb prevencie a rehabilitácie pri Zdravotníckych centrách v Dánsku v dánskej národnej správe poskytuje
živý príklad tohto vývoja (viď Prílohu, príklad 11).
Okrem toho vo Veľkej Británii preventívne a rehabilitačné „intermediárne služby“ predstavujú takú koncepciu zdravotnej politiky
a praktických služieb, ktoré fungujú skôr popri dráhach klientov
(horizontálne) ako na jednej inštitucionálnej (vertikálnej) úrovni
(viď Príloha, príklad 7).
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Podpora sebaurčenia a sebaopatery
v Európe

V tejto časti sú princípy a podpora sebaurčenia a sebaopatery skúmané v súvislosti s prevenciou a rehabilitáciou v rámci dlhodobej
starostlivosti a na empirickom základe siedmich krajín zúčastnených vo WP3.
Bez pochýb patria princípy sebaurčenia do ústredného etického
rámca medzinárodných politík zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
SZO vyhlásila už v Deklarácii z Alma-Aty z roku 1978, že zdravotná
starostlivosť má byť organizovaná „na každom stupni (…) v duchu
sebaopatery a sebaurčenia“. Sebaopateru definuje SZO ako (1983):
„... činnosti, ktoré jednotlivci, rodiny a komunity vykonávajú
s úmyslom posilniť zdravie, predchádzať chorobám, obmedzovať choroby a znovunadobudnúť zdravie. Tieto činnosti vychádzajú z vedomostí a schopností odborníkov aj laikov. Vykonávajú ich laici vo svojom vlastnom mene, či už jednotlivo alebo
v spolupráci s odborníkmi“.
Čo sa týka dlhodobej starostlivosti, Projekt EÚ CARMEN (Starostlivosť a riadenie služieb pre starších ľudí v európskej sieti), podporovaný Európskou komisiou v rokoch 2001 až 2004 a riadený Európskou asociáciou zdravotníckeho manažmentu (EHMA), považuje
túto tému za ústrednú tému svojho výskumu:
„Budúci výskum … by mal prispieť k nasledujúcim cieľom: optimalizovať možnosti sebaurčenia, integrácie a účasti starších
ľudí v spoločnosti, udržiavať nezávislé bývanie v bezpečnom
prostredí a poskytovať im možnosť robiť vlastné rozhodnutia
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o svojom živote (vrátane rozhodnutí o poskytovaní starostlivosti).” (Nies, 2004: 7)
Koncepcie sebaurčenia a sebaopatery predstavujú hodnoty, ktoré
len nedávno nadobudli význam v regulácii sociálneho blahobytu
a sociálnej politiky v krajinách EÚ. To vidieť v princípoch a politike
„podporujúcich“ (enabling) vlád. Prehĺbili sa aj tendencie k väčšej
individualizácii a sebaurčeniu v sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Také vyhlásenia nájdeme na úrovni politiky, ako aj na úrovni
spotrebiteľov, napr. u svojpomocných skupín.
V oblasti dlhodobej starostlivosti pozorujeme v súčasnosti tendencie stimulovať sebaurčenie v prakticky orientovaných koncepciách,
ako je „aktivačná starostlivosť“ alebo tvorba rozhodnutí na sklonku života (vopred určené pokyny/závet za života (living will)), ale aj
v zmysle regulačných/riadiacich politík ako nových riadiacich stratégií, ktoré sa stále viac zameriavajú na zodpovednosť jednotlivcov.
Ideálne sebaurčenie sa dá analyzovať v kontexte dlhodobej starostlivosti ako ambivalentný cieľ:
Na jednej strane sa otvára cesta takým politikám starostlivosti,
ktoré sa zameriavajú na zdroje a schopnosti starších ľudí, ktorí
potrebujú starostlivosť a stimuluje sa podpora funkcieschopnosti
klientov zo strany odborníkov v každodennom živote. Ich sloboda
žiť nezávisle môže byť v praxi limitovaná obmedzenými dostupnými možnosťami, predovšetkým kvôli ich telesným a duševným
zdravotným problémom, finančným obmedzeniam, enviromentálnym bariéram, obmedzeným službám podpory a/alebo absencii
zručností odborníkov, ktorí sa starajú o pacientov, a kvôli potrebe
prispôsobiť svoje životy ostatným členom rodiny. Schopnosť robiť kompromisy a stanovovať priority z hľadiska blaha jednotlivca
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a jeho kvality života, sa považuje za dôležitý faktor „úspešného
starnutia“ (Kelley-Gillespie, 2009). Neformálni aj formálni opatrovatelia môžu pomôcť udržiavať nezávislosť starších ľudí tým, že ich
budú podporovať v tvorbe ťažkých rozhodnutí o ich starostlivosti.
V tom zmysle koncepcia sebaurčenia ide spolu s posilnením kontroly starších ľudí nad svojím životom. Podpora sebaurčenia potom môže mať aktivačný, a tým aj preventívny dopad; ba čo viac,
koncepcia sa tu javí ako antitéza k tradičnému paternalizmu, ktorý
je stále široko rozšírený v službách pre starších ľudí.
Na druhej strane, dnešný ideál sebaurčeného, zodpovedného
a nezávislého staršieho človeka, ktorý si slobodne vyberá svojich
partnerov (rodinu, priateľov, platených odborníkov), ktorí mu pomáhajú pri tvorbe individuálne orientovaného plánu služieb a podpory, tiež nesie so sebou problémy. Môže ísť o kritiku v súvislosti
so strednou triedou („middle - class bias“), pretože nepochybne
skupina, ktorá má lepšie vzdelanie, vyšší príjem, vyšší status, má aj
lepší zdravotný stav, a tak títo ľudia budú lepšie vybavení priblížiť
sa ideálnemu stavu a budú aj lepšie vedieť plánovať svoje služby.
Môže viesť tiež k „zahanbeniu” pacienta, keď nebude úspešný pri
plnení takýchto zodpovedností. Z toho vyplýva, že pri tvorbe politiky sebaurčenia treba takéto nerovnosti veľmi citlivo zvažovať.
Pretože Európa je mozaikou rôznych krajín, ekonomík, kultúry
a ľudí, treba k ideálom sebaurčenia a sebaopatery v rámci prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti pristupovať z rôznych
hľadísk, v závislosti od kultúry každej krajiny, jej zdravotníckeho
systému a naopak.
Nasledujúce odseky upozorňujú na niektoré ústredné rozmery organizácie dlhodobej starostlivosti, ktoré ovplyvňujú postoje a podporu sebaurčenia v týchto krajinách.
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Individuálny manažment prípadu
(case management) ako podpora sebaurčenia

V niektorých európskych krajinách (Veľká Británia, Holandsko,
Dánsko) sa personalizovaný prístup, šitý na mieru snaží cez nezávislé hodnotenia potrieb a preventívne návštevy vykonávané multidisciplinárnym hodnotiacim tímom alebo zdravotnými sestrami
poskytnúť starším ľuďom slobodné rozhodovanie pri tvorbe individuálne orientovaného plánu služieb. Partneri, ako rodinní príslušníci, priatelia alebo odborníci, ako aj výcvikové možnosti (program
o pacientoch pre odborníkov vo Veľkej Británii) môžu pomôcť starším ľuďom pri tvorbe svojich rozhodnutí, pričom zabezpečujú aj čo
najväčšie rešpektovanie ich nezávislosti a dôstojnosti.
V iných krajinách (Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Slovinsko) sa
poskytujú viac kontrolované, rigidnejšie programy starostlivosti, keď sa zdravotná sestra či Rada lekárov alebo všeobecný lekár
rozhodne, či a aké spolufinancované alebo bezplatné služby budú
poskytované. V týchto krajinách menej často vidíme manažment
prípadu a je tu aj viac problémov, týkajúcich sa fragmentácie starostlivosti, konkurenčných služieb, nejasných dráh pacienta alebo
nedostatkov v starostlivosti. Individuálna zodpovednosť za svoje
zdravie, navodená fragmentovaným poskytovaním služieb a spolufinancovaním opatrovateľských služieb znamená, že užívatelia
služieb v týchto krajinách už vystupujú skôr ako „spotrebitelia“
opatrovateľských služieb, než ako pasívni prijímatelia formálnych
služieb. Neoliberálne myšlienky predpokladajú, že priamy finančný a praktický dopad poruchy zdravia na situáciu pacienta a jeho
rodiny vedie ku zvýšenej snahe poskytnúť postihnutej osobe preventívne a rehabilitačné služby. Avšak dôkaz tejto hypotézy sa obmedzuje na veľmi špecifické situácie. Vo všeobecnosti zdravotné
správanie závisí od sociálno-ekonomického stavu, najmä vzdela65
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nia. Takže celkove potreba individuálnej sebaopatery predstavuje
určitý spôsob kompenzácie v rámci systémov starostlivosti, v ktorých chýba koordinácia - pokiaľ sú užívatelia schopní vyplniť medzery v koordinácii. Ale volanie po jedincovi so samoreguláciou sa
môže vnímať ako posun zodpovednosti od štátu alebo spoločnosti, prípadne od odbornej starostlivosti, k individuálnym klientom
a užívateľom služieb – preto sa môže považovať aj za súčasť neoliberálnej deregulácie sociálneho blahobytu.

8.2

Kontrola osobného rozpočtu

Diskusia o sebaurčení súvisí so súčasnými inovatívnymi finančnými
modelmi dlhodobej starostlivosti. Otázka, ktorý úrad by mal kontrolovať fondy pridelené jednotlivcom na nákup starostlivosti, je
v jednotlivých krajinách riešená rôznym spôsobom. Spôsob plánovania poskytovaných služieb formuje stupeň slobody a nezávislosti spotrebiteľa a jeho kontroly nad rozpočtovými prostriedkami.
Politika a kultúra krajiny tu však hrá kľúčovú úlohu.
Vo Veľkej Británii a Holandsku je kontrola osobného rozpočtu pridelená staršej osobe vo forme priamej platby alebo hotovosti, namiesto poskytovania starostlivosti. V Dánsku však ako v krajine, kde
štát hrá väčšiu ochrannú úlohu, sa spotrebiteľ obyčajne nezaoberá
ekonomickými aspektmi poskytovania starostlivosti, pretože občania platia za tieto služby vo vysokých daniach. V iných krajinách
(Rakúsko, Španielsko, Nemecko) sa poskytovanie starostlivosti definuje podľa úrovne posúdených potrieb a úrovne (spolufinancovanej) podpory. Pod termínom „osobný rozpočet“ sa rozumie stupeň
starostlivosti a/alebo úroveň sociálnej ochrany, na akú má staršia
osoba nárok. V Slovinsku sú verejná úhrada a osobné rozpočtové
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prostriedky len v tých prípadoch, keď starší ľudia alebo ich rodiny
si nedokážu výdavky hradiť sami. To ilustruje, že organizačné mechanizmy v rámci zdravotníckeho systému naozaj tvoria (regulujú)
množstvo, cieľ a smerovanie výdavkov (t.j. kde sa minú peniaze).
Na zodpovednosť a povinnosť žiť podľa vlastného výberu sa dá pozerať z viacerých uhlov, v závislosti od možností a voľby, ktoré má
človek pri plánovaní, koordinácii a využívaní preventívnych a rehabilitačných služieb v rámci dlhodobej starostlivosti. Niektoré krajiny (Holandsko, Veľká Británia) bojujú za systém služieb poháňaný
dopytom namiesto systému poháňaného dodávkou, a ponúkajú
možnosti priamych platieb medzi spotrebiteľom a rôznymi službami. Povinnosti a zodpovednosti nemusia byť rovnaké ako v krajinách
(Rakúsko, Španielsko, Slovinsko), kde odber služieb závisí od lokálnej
dostupnosti, osobnej informovanosti, nákladov na súkromné platby
v hotovosti a chýbanie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
týchto služieb. Treba zdôrazniť, že vyčerpávajúce spolufinancovanie
v týchto krajinách môže viesť k nezvratnej ceste k rezidenčnej starostlivosti, pretože osobné fondy a konvertibilný majetok sa môžu použiť
na platby verejných alebo súkromných služieb. Tým pádom je návrat
k nerezidenčnému spôsobu života nemožný. Naopak, v Dánsku sú
starší ľudia plne závislí od posudku manažéra prípadu na miestnom
úrade v spolupráci s terapeutmi a domácimi sestrami.

8.3

Dostupnosť služieb: otázky financovania a voľby

Pokiaľ ide o primeranú formálnu a neformálnu podporu, ktorá
starším ľuďom v dlhodobej starostlivosti pomáha dosiahnuť určitú
kvalitu života, medzi krajinami WP3 pozorujeme značné rozdiely. Takisto sú rozdiely aj vo financovaní tejto podpory, t.j. buď vo
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forme poskytovania vecných dávok alebo peňažnej platby (štátne
dávky alebo súkromné platby „z vlastného vrecka“), kde užívateľ
služieb má možnosť voľby, akú službu použiť a kedy. V Dánsku je
takmer celé poskytovanie zdravotnej starostlivosti platené z daňového systému a pokrýva všetky potreby P&R v rámci dlhodobej
starostlivosti, aj keď spotrebiteľ má určitú možnosť voľby medzi
verejnými a súkromnými poskytovateľmi; ale štát (regióny) zabezpečuje aj kvantitu a štandardy kvality poskytovania. V Holandsku
a vo Veľkej Británii zmes služieb v komunite, ako „mobilné stravovanie“ (meals on wheels), pomocná technológia, personalizované
telesné/rekreačné aktivity, v kombinácii s príspevkami na starostlivosť v hotovosti a dávkami majú v úmysle zabezpečovať maximálnu podporu pre starších ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti.
V iných krajinách sa po posúdení potrieb poskytujú príspevky bez
testovania príjmu (non-means-tested) (Rakúsko) alebo na základe
jeho testovania (means-tested) (Nemecko, Španielsko, Slovinsko).
Cieľom príspevkov je umožniť osobe nákup flexibilných odborných
alebo neformálnych služieb v domácnosti, čo slúži ako preventívne opatrenie pred inštitucionalizáciou a vznikom závislosti. Služby,
ktoré sa poskytujú po zhodnotení potrieb zdravotnou sestrou, všeobecným lekárom, prípadne Radou lekárov, podliehajú úplne iným
pravidlám spolufinancovania.
Súčasný trend zamerať sa na ideály sebaurčenia a sebaopatery odráža zmeny v postojoch tvorcov politík, odborníkov aj užívateľov,
pričom zdôrazňuje väčšiu zodpovednosť jednotlivca a rodiny, ako
aj poskytovanie financií namiesto služieb.
Postavenie spotrebiteľa sa má posilniť bezplatným poradenstvom
a presadzovaním jeho práv, s úmyslom podporiť informovanú voľbu
spotrebiteľa. Ak tento druh politiky nebude vedený trvalou zodpovednosťou a povinnosťami verejných služieb, nakoniec ponesú zod-
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povednosť užívatelia (napr. za neprimerané spracovanie rozpočtu,
keď vlastne rozpočet nemusí byť dostatočný alebo vhodné služby
nemusia byť pre nich dostupné). Môže to vzbudiť obavy, že zraniteľné skupiny budú ponechané samy na seba a „vina sa bude dávať
jednotlivcovi“. Ďalšie obmedzenia ako lokálna (ne)dostupnosť vhodných služieb, chýbanie osobných informácií a chýbanie finančných
prostriedkov (spolu)financovať služby, ako aj nedostatočná podpora
ľudí s duševnými ochoreniami, môžu tiež predstavovať prekážku vo
voľnom výbere. Tieto záležitosti sa líšia nielen v rámci európskych
krajín, ale aj medzi regiónmi v jednotlivých krajinách.
Záverom môžeme povedať, že na úrovni politiky je zjavný trend
zvyšovania a podpory sebaopatery a sebaurčenia. V rámci krajín
EÚ existujú rôzne stupne poskytovania príspevkov na starostlivosť
alebo vecných dávok. Prebiehajú diskusie o tom, či prenos autority
zo štátu na jednotlivca môže byť odrazom politickej snahy zastierať
tendenciu zúžiť verejnú zodpovednosť a povinnosť, kedy osoba je
ponechaná sama na seba, ako si zabezpečí pokrytie svojich zdravotných potrieb, vrátane prevencie a rehabilitácie v rámci dlhodobej
starostlivosti, ako je tomu v Rakúsku, Grécku, Nemecku a Slovinsku.
Z pohľadu rovnakého prístupu ku starostlivosti môžu inovatívne
postupy posilnenia znevýhodnených skupín a komunitné participatívne projekty ponúkať riešenia na posilnenie nezávislosti
jednotlivcov, ale bez presunu zodpovednosti za organizovanie
starostlivosti smerom od zdravotného a sociálneho systému. Na
ilustráciu uvedieme tri príklady dobrej praxe v Prílohe: 12 - Integrovaná zdravotná starostlivosť o starších ľudí (Dánsko); 13 - Národný systém programu osobných rozpočtov v Anglicku (Veľká
Británia); a 14 – Domáce služby, ktoré majú za úlohu prinavrátiť
schopnosti (re-ablement services), ktoré fungujú v rámci tohto
systému (Veľká Británia).
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Osobitná téma: Demencia

Z „Weberského“ pohľadu sa môžeme pozerať na demenciu ako na
„ideálny príklad“ implementácie prevencie a rehabilitácie do systému dlhodobej starostlivosti, pretože zobrazuje a zameriava sa na
všetky doteraz spomínané otázky.
Demencia je hlavnou témou v dlhodobej starostlivosti. Po prvé,
prevalencia demencie v starnúcej spoločnosti stúpa, a to v absolútnom aj relatívnom význame. V najbližších desaťročiach bude
demencia hlavnou témou rezidenčnej starostlivosti. Spolu s tým
predstavuje starostlivosť o osoby s demenciou osobitné výzvy pre
odborníkov, zdravotníckych pracovníkov a neformálnych opatrovateľov. Preto si vyžaduje osobitné úsilie, čo sa týka kvalifikácie,
výcviku, prenosu vedomostí a podporných štruktúr. Ako odpoveď
na túto dvojnásobnú výzvu sa niektoré aktivity na európskej úrovni zameriavajú na prípravu zdravotných a sociálnych systémov.
Napríklad európsky projekt o Alzheimerovej chorobe „Európska
spolupráca v demencii - EuroCoDe“, finančne podporovaný Európskou komisiou v rámci komunitných programov v oblasti verejného zdravotníctva (2003-2008), sústreďoval, okrem iného, poznatky o starostlivosti o pacientov s demenciou, pokiaľ ide o sociálnu
podporu, psychosociálnu intervenciu a rizikové faktory a prevenciu (viď najmä Alzheimer Europe, 2008). Rada Európskej únie rozhodla v „Záveroch Rady o stratégii verejného zdravotníctva na boj
proti neurodegeneratívnym ochoreniam, spojeným so starnutím
a najmä Alzheimerovou chorobou“ (2916. zasadnutie Rady o otázkach zamestnanosti, sociálnej politiky zdravia a spotrebiteľa, Brusel, 16. dec. 2008).
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Čo sa týka dlhodobej starostlivosti, Závery Rady sa nevzťahovali explicitne na prevenciu a rehabilitáciu; avšak spomenuli
aj integráciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a podporu
bezpečného a priateľského prostredia a sociálnej inklúzie pre
pacientov s demenciou a ich opatrovateľov, čím otvorili otázky
označené v tejto správe ako otázky s preventívnymi a rehabilitačnými efektmi. V ročenke „Demencia v Európe v roku 2008“,
ktorú vydala organizácia Alzheimer Europe sa spomínajú najmä stratégie primárnej prevencie2, ktoré môžu oddialiť nástup
demencie. Tieto sa netýkajú osobitne prevencie a rehabilitácie
v rámci dlhodobej starostlivosti. Odporúčania o sociálnej podpore pre pacientov s demenciou a ich opatrovateľov však obsahujú mnohé rôzne intervencie, vhodné na podporu zdravia
a blaha pre pacientov a ich opatrovateľov, vrátane informácií,
obhajoby práv pacientov, psychosociálnej podpory, flexibilnej
odľahčovacej starostlivosti. Tieto spoločne podporujú pacientov a ich opatrovateľov a ich vzájomnú interakciu, aby sa predchádzalo chúlostivým situáciám a nevyhnutnému zhoršeniu
kvality života.
Sú tiež namierené na posilnenie a sebaurčenie – pretože demencia zvlášť ohrozuje tieto aspekty kvality života. Ba čo viac,
odporúčania podčiarkujú skutočnosť, že služby v tejto oblasti
musia byť orientované aj na kultúrnu a sociálnu rôznorodosť.
V rámci „Všeobecného rámca starostlivosti a podpory“ (Alzheimer Europe, 2008: 29ff) sú zdôraznené niektoré témy so
zreteľom na prevenciu a rehabilitáciu v dlhodobej starostlivosti o pacientov s demenciou a ich opatrovateľov. Po prvé, vý2

Popisované stratégie primárnej prevencie sa zameriavajú najmä na kardiovaskulárne rizikové faktory, čiastočne napojené na behaviorálne aspekty, ako cvičenie, výživa a fajčenie; a na psychosociálne rizikové faktory ako osamelé bývanie, bez spoločenských kontaktov (Alzheimer EÚrope, 2008: 123 ff).
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znam včasnej diagnostiky ako prvok sekundárnej prevencie sa
spomína ako otvorenie prístupu k následným službám a liečbe
(vrátane liekov), v ktorých sa použijú „všetky možné spôsoby,
ako udržať kvalitu života a funkčnú kapacitu ľudí s demenc-iou“
(Alzheimer Europe, 2008: 33). Okrem toho sa predpokladá
všeobecný rehabilitačný prístup formujúci úplnú dráhu starostlivosti o ľudí s demenciou s odvolaním sa na ICF3. Nakoľko
demencia ovplyvňuje všetky schopnosti človeka, dráhy starostlivosti sa musia formovať tak, aby sa využili všetky možnosti na
rozpoznanie, podporu a navrátenie stratených či zostávajúcich
schopností (čo najviac ako je to možné) a funkčnej kapacity (Alzheimer Europe, 2008: 31). Takže v starostlivosti o pacientov
s demenciou sa objavujú znovu hlavné prvky, ktoré už boli spomínané pri všeobecných požiadavkách na prevenciu a rehabilitáciu v rámci dlhodobej starostlivosti.
Ako príklady dobrej praxe sú v Prílohe uvádzané programy s názvom Alzheimerove kaviarne (Holandsko) a program Daisy v Dánsku.

3
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Zhrnutie záverov

Úlohou tejto správy je preskúmať najnovšie postupy a súčasný
vývoj prevencie a rehabilitácie v rámci dlhodobej starostlivosti.
Potvrdilo sa, že táto téma je v začiatočnom štádiu vývoja – čo sa
týka jednak výskumu, jednak politiky a praxe – a treba ho ďalej
rozvíjať. Národné správy však ukázali aj to, že zdravotné a sociálne systémy, ktoré sa uplatňujú v rôznych kultúrnych a politických
súvislostiach, sa vyznačujú veľkou rôznorodosťou a rôznym stupňom vývoja, v ktorom sa budujú podmienky pre implementáciu
prevencie a rehabilitácie. Množstvo dôležitých tém na politickej
aj praktickej úrovni vystúpilo do popredia, a to vo väčšine, ak nie
vo všetkých zúčastnených krajinách, pretože vo všeobecnosti si
prevencia a rehabilitácia v rámci dlhodobej starostlivosti vyžaduje
komplementárne pohľady.
Okrem explicitných preventívnych alebo rehabilitačných intervencií sa pozeráme na témy integrácie odbornej kvality a starostlivosti ako na témy so zásadným preventívnym a rehabilitačným
významom. Naopak, slabá kvalita, medzery a presahy v dráhach
starostlivosti prinášajú slabé zdravotné výsledky. Ďalej potrebujeme zaviesť všeobecné spoločenské prostredie uznávajúce význam
prevencie a rehabilitácie pre starších ľudí s potrebami dlhodobej
starostlivosti. Prvky ako sociálna podpora alebo priestor priateľský
k ľuďom s postihnutím môžu pôsobiť buď v zmysle podpory alebo
brzdenia preventívnych či rehabilitačných procesov.
Rýchly prehľad zdrojov EÚ potvrdil absenciu výskumu v prevencii
a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti na úrovni EÚ. Tiež
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vyzdvihol krátkodobý charakter iniciatív a fragmentáciu alebo chýbanie dôkazov koncepcie prevencie a rehabilitácie, v ktorej sa výsledky ťažko zhromažďujú a analyzujú.
Komplexnej prevencii a rehabilitácii v rámci dlhodobej starostlivosti
sa venuje nedostatočný záujem vo všetkých krajinách, napriek ašpiračným vyhláseniam niektorých krajín o opaku. Poskytovanie, o ktorom sú dôkazy, je z veľkej časti orientované medicínsky a je fragmentované. Zameranie podpory zdravia a prevencie sa stále považuje za
najužitočnejšie pre osoby v produktívnom veku, zatiaľ čo chronicky
chorým a starým ľuďom sa často venuje menej pozornosti. Tieto dôvody prispievajú vo všetkých siedmich krajinách k absencii politického záväzku investovať potrebné zdroje do primeranej prevencie
a rehabilitácie pre starších ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti.
Čo sa týka konkrétnej prevencie a rehabilitácie, rozvoj dlhodobej
starostlivosti sa spája so spoločenskou diskusiou týkajúcou sa meniacej sa úlohy rodín a spoločností, s rozsiahlou diskusiou o prideľovaní zodpovedností za starostlivosť a ostatné služby pre jednotlivcov na jednej strane, a pre spoločnosť a štát na druhej strane.
Jedným z hlavných záverov je, že úsilie vlád o podporu integrácie
P&R v dlhodobej starostlivosti si vyžaduje opatrné zaobchádzanie
s riadiacimi mechanizmami. Trhové nástroje môžu pôsobiť proti kolaboratívnym procesom, potrebným pre formovanie komplexných
dráh starostlivosti. Preto konkurenčné nástroje musia byť orientované tak, aby umožňovali alebo aspoň nebránili spolupráci, potrebnej
pre integrované dráhy starostlivosti. Forma lokálnej správy a riadenia
má tiež významný vplyv na užívateľov a ich účasť v tomto procese.
Medzi hlavné body, ktorými sa zaoberáme pri zabudovaní prevencie a rehabilitácie do dlhodobej starostlivosti na celoštátnej
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úrovni, patrí poznanie, že stále viac krajín EÚ uznáva potrebu
investovať do prevencie a rehabilitácie a že kroky k zabudovaniu
prevencie a rehabilitácie do dlhodobej starostlivosti už pozorujeme vo všetkých krajinách v rámci takých programov, ako sú akcie
na zvýšenie národného uvedomenia a multidisciplinárne preventívne a rehabilitačné služby v komunitných zariadeniach. Tieto iniciatívy v P&R sú väčšinou pilotné projekty malého rozsahu a časovo obmedzené. Všetky národné správy popisujú, že ešte máme
pred sebou ďalekú cestu, pokiaľ ide o celoštátnu politiku, kultúru,
finančné stimuly a organizáciu služieb, pokým systémy dlhodobej
starostlivosti nadobudnú ozajstný preventívny a rehabilitačný ráz.
Chýba aj výskum a dôkazy o prínosoch, potrebných na rozbehnutie
intervencií na celoštátnej úrovni.
Ako prekážky udržateľnej implementácie preventívnych a rehabilitačných dráh dlhodobej starostlivosti boli stanovené opakujúce sa problémy týkajúce sa komplexného a ťažkého procesu na
poskytnutie dostatočných dôkazov a uznania na úrovni politiky
o možnostiach prevencie a rehabilitácie v celom systéme, ako aj
dlhodobých účinných opatrení; ďalej prekonania starých modelov
paternalistickej a oslabujúcej sociálnej starostlivosti; a nakoniec
eliminácie fragmentovaných finančných tokov a nežiaducich ekonomicko-legislatívnych demotivačných a motivačných nástrojov,
ktoré sú rušivým prvkom súvislého a „preventívneho“ spôsobu
poskytovania služieb.
Na sebaurčenie, zodpovednosť a povinnosti za život podľa vlastného výberu sa dá pozerať z viacerých uhlov, v závislosti od reálnych
možností a možností voľby, ktoré človek má pri plánovaní, koordinácii a využívaní preventívnych a rehabilitačných služieb dlhodobej
starostlivosti. Na úrovni politiky pozorujeme trend ku zvyšovaniu
a podpore sebaopatery a sebaurčenia. Príspevky na starostlivosť
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alebo služby sú poskytované v rôznom rozsahu vo všetkých krajinách EÚ. Prebiehajú diskusie o tom, či prenos autority zo štátu
na jednotlivca môže odrážať politickú snahu zastierať tendenciu
zužovať verejnú zodpovednosť a povinnosti, čo núti jednotlivca
pokrývať svoje vlastné potreby starostlivosti, vrátane prevencie a
rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti.
V rámci dlhodobej starostlivosti predstavuje demencia veľkú výzvu. Treba rozvíjať všetky druhy intervencií na udržanie schopností
jednotlivca postarať sa sám o seba a o kvalitu svojho života. Najmä čo sa týka demencie, tradičné postoje sa musia zmeniť, aby
otvorili a prispôsobili služby prevencie a rehabilitácie potrebám
pacientov a ich opatrovateľov.
Ďalšou úlohou v druhej cyklickej fáze WP3 je nájsť a navrhnúť stratégie na prekonanie prekážok popisovaných v tejto správe, a čo
viac, využiť predchádzajúce spôsoby a navrhnúť nové úspešné
cesty na lepšie vybudovanie dráh starostlivosti v rámci prevencie
a rehabilitácie pre starších ľudí s chronickými ochoreniami a s potrebami dlhodobej starostlivosti.
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12

PRÍLOHA – Praktické príklady P&R v EÚ

1.

Nemecko: Fragmentácia služieb oslabuje
účinnosť pomerne dobre vybaveného systému
dlhodobej starostlivosti (Časť 5 Správy)

Nemecký prípad je príkladom toho, ako silné konkurenčné stimuly ovplyvňujú poskytovanie dlhodobej starostlivosti v pomerne dobre financovanom a dostupnom, ale dosť fragmentovanom
systéme starostlivosti so slabými lokálnymi riadiacimi kapacitami.
Aj keď Nemecko investuje pomerne vysokú časť svojho HDP do
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, účinnosť systému dlhodobej
starostlivosti oslabuje absencia koordinácie a integrácie v kombinácii so silným konkurenčným prostredím. Aj kapacita systému pre
inováciu a integráciu je ohrozená zavedením rigidného systému
úzko kalkulovaných pracovných prvkov.
V Nemecku sa poskytuje dlhodobá starostlivosť v komunite
a v ústavných zariadeniach prostredníctvom množstva konkurenčných súkromných alebo neziskových služieb. Tieto fungujú
(predovšetkým) ako súkromné subjekty. Čo sa týka regionálneho
plánovania rozvoja služieb na lokálnej úrovni alebo koordinácie
zdola hore v jednotlivých oblastiach, tieto nepodliehajú takmer
žiadnej regulácii, takže koordinácia na lokálnej úrovni je v konkurenčnom prostredí ťažká. Je to preto, lebo pri ustanovení poistenia
dlhodobej starostlivosti sa uprednostnilo súkromné poskytovanie,
ktoré oslabilo existujúce regionalizované štruktúry sociálnej starostlivosti, poskytované nemeckými charitatívnymi organizáciami.
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V nasledujúcom období rozvíjajúca sa štruktúra najmä malých
poskytovateľov, ako aj roztrieštené financovanie spôsobilo menší
rozvoj špecializácie a snahy o dosiahnutie kvality (SVR, 2009), čo
viedlo ku zaujatosti voči tradičnej starostlivosti a zavrhovaniu potenciálu prevencie a rehabilitácie.
Pre inštitucionálnu starostlivosť to znamená, že miestne samosprávy nemajú takmer žiadny vplyv na to, či a kde sa budujú domy
s opatrovateľskou službou; v niektorých prípadoch dokonca ani
nevedia o takýchto projektoch. Oproti tomu sú najmä služby intermediárnej starostlivosti ešte nerozvinuté. Zvyšuje sa financovanie niektorých služieb v oblasti respitnej/intermediárnej starostlivosti z poistenia dlhodobej starostlivosti. Ich zmysel sa však často
nesprávne vysvetľuje a sú aj menej využívané, zatiaľ čo postupy
ako krízová intervencia alebo služby intermediárnej starostlivosti
na podporu pri prepustení z nemocnice alebo podporu prevencie
zbytočných hospitalizácií – ktoré všetky majú preventívny a rehabilitačný potenciál – sú veľmi zriedkavé.
Podobne sa zvyšuje aj konkurencia poskytovania medicínskych
služieb. Jasným cieľom nedávnych reforiem v zdravotníctve bola
decentralizácia plánovania služieb. Nové selektívne možnosti
zazmluvňovania dovoľujú poisťovniam zavádzať nové programy
„integrovanej starostlivosti“ pre svojich poistencov, v ktorých sa
uzatvárajú zmluvy len s vybranými poskytovateľmi (lekári, nemocnice atď.). Keďže tieto poisťovne ponúkajú programy len určitej
poistenej časti miestneho obyvateľstva – tieto programy slúžia ako
rozdeľovacie kritérium v boji medzi poisťovňami o klienta – pozorujeme nové vplyvy fragmentácie. Miestni poskytovatelia služieb
musia prispôsobiť starostlivosť o pacienta v každom konkrétnom
príklade a vybrať rôzne dráhy starostlivosti podľa komplexného
množstva „programov integrovanej starostlivosti“.
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Inovatívne postupy na posilnenie miestnej správy a riadenia ešte
len začínajú reagovať na tieto problémy koordinácie:
• V súčasnosti prebieha implementácia komunitných podporných centier dlhodobej starostlivosti s manažmentom prípadov,
poradenstvom a koordináciou služieb dlhodobej starostlivosti
(„Pflegestützpunkte“) (BMG: Zákon o ďalšom rozvoji dlhodobej
starostlivosti (2008)). Podpora od manažéra prípadu sa nedávno
stala právom, vyplývajúcim zo zákona (centrálny prístupový bod,
poradenstvo, koordinácia celého spektra starostlivosti, (Zákon
o ďalšom rozvoji dlhodobej starostlivosti (2008)). Komunitné
okrúhle stoly, pozývajúce miestnych poskytovateľov geriatrickej,
gerontopsychiatrickej a sociálnej starostlivosti za účelom rozvoja
komplexných sietí regionálnej starostlivosti sa testujú v pilotných
projektoch. Slabé poskytovanie medicínskych služieb pre obyvateľov domov opatrovateľských služieb sa bude riešiť v nových
uzákonených možnostiach pre poskytovateľov, ktorí môžu uzatvárať zmluvy s lekármi (buď spoluprácu alebo zamestnať ich).

2.

Holandsko: Fragmentácia služieb prekonaná
silnými riadiacimi kapacitami na lokálnej úrovni
(Časť 5 Správy)

Holandský prípad predstavuje príklad toho, ako sa problémy
s fragmentáciou dajú prekonať posilnením miestnych riadiacich
kapacít v rámci spoločného riadenia a spravovania lokálnych orgánov a poisťovní.
Dlhodobá starostlivosť je hradená Národnou poisťovňou pre dlhodobú starostlivosť (AWBZ). Posudzovanie a rozhodovanie o ná88
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rokoch každého pacienta na starostlivosť má na starosti Národná
organizácia posudzovania potrieb starostlivosti (CIZ). Prideľovanie
starostlivosti jednotlivým pacientom vykonávajú Úrady pre starostlivosť (Zorgkantoren) na základe nároku, ktorý stanoví CIZ.
Tieto úrady (celkovo 32) pracujú na regionálnej úrovni. Zastupujú AWBZ a môžu prideľovať starostlivosť prostredníctvom nákupu
starostlivosti od poskytovateľov. Poskytovatelia musia komunikovať s regionálnymi úradmi starostlivosti. To sa týka aj pacientov,
ktorí majú rozdielne zdravotné poisťovne (ku ktorým je automaticky prepojené poistenie AWBZ). Vzájomná závislosť medzi nákupom, financovaním a poskytovaním dlhodobej starostlivosti sa
potom reguluje nefragmentovaným spôsobom.
Okrem toho je regionálny úrad starostlivosti kľúčovým hráčom
zjednocovania poskytovania starostlivosti, vďaka svojej sile,
ktorá nasleduje jej kúpny potenciál. K tomu sa však pridávajú dve veci: Jednou je fakt, že úrad starostlivosti má povinnosť
konzultovať rozvoj dopytu a ponuky starostlivosti s miestnymi
poskytovateľmi, organizáciami pacientov a lokálnymi úradmi.
Úrad potom môže redukovať fragmentáciu starostlivosti a propagovať nové – viac integrované – formy starostlivosti. Ďalšou
vecou je, že administrácia takého regionálneho úradu je zverená Ministerstvom zdravotníctva, sociálnych vecí a športu najväčšej zdravotnej poisťovni v regióne. Výhoda tohto delegovania znamená posilnenie kontinuity služieb starostlivosti, ktoré
sú čiastočne hradené z AWBZ a čiastočne zdravotnou poisťovňou, najmä pokiaľ ide o integrované typy starostlivosti: starostlivosť o pacientov s onkologickými ochoreniami, o pacientov
s diabetom, o pacientov po mozgových príhodách, o pacientov
s demenciou. Úrady starostlivosti v podstate úplne akceptovali
rozširovanie a zlepšenie integrovanej starostlivosti ako jednu zo
svojich prirodzených úloh.
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Veľká Británia: Anglické obstarávanie svetovej
triedy – oddelenie procesu plánovania
a poskytovania (Časť 5)

Trusty primárnej starostlivosti (PCT) (lokálne zdravotnícke orgány)
v Anglicku sú už oddávna zodpovedné za poskytovanie a/alebo nákup zdravotníckych služieb (primárnych, komunitných i nemocničných) v mene miestneho obyvateľstva. Často aj sami poskytovali
mnohé služby v rámci komunity a financovali miestne praxe všeobecných lekárov, ktorí poskytovali primárnu starostlivosť a miestne nemocnice, ktoré poskytovali akútnu starostlivosť. Nedávno sa
však trusty primárnej starostlivosti preorientovali na organizácie,
ktorých činnosť je založená na obstarávaní. Zatiaľ čo môžu aj naďalej poskytovať rôzne služby v komunite, ich hlavnou úlohou je
posudzovanie potrieb miestneho obyvateľstva a zabezpečovanie
príslušných služieb verejnými, súkromnými a/alebo dobrovoľnými poskytovateľmi. Tam, kde ešte stále poskytujú niektoré vlastné služby, musí byť presné organizačné rozlíšenie medzi obstarávaním a poskytovaním služieb a musia mať zavedený jasný plán/
proces ich zaobstarávania. Tento trend smerujúci k organizáciám
zaoberajúcim sa procesmi obstarávania, je v začiatočných fázach
a ich konkrétny vplyv na dlhodobú starostlivosť v prevencii a rehabilitácii ešte len uvidíme neskôr.
Na dôkaz tohto nového významu vláda vytvorila celoštátnu agendu „Obstarávanie s najlepšími postupmi (World Class Commissioning)“, kde každý PCT musí každý rok prejsť procesom záruky a
musí preukázať svoj pokrok voči sérii organizačných kompetencií.
Technická a vývojová podpora zlepšovania obstarávacích systémov
je k dispozícii prostredníctvom celoštátneho zoznamu uprednostňovaných poskytovateľov a mnohé regióny zisťujú formálne možnosti pokračovania odborného rozvoja. V mnohom túto agendu
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urýchlilo poznanie, že predchádzajúce reformy mali tendenciu
posilniť poskytovateľov zdravotníckych služieb a že obstarávanie
zdravotnej starostlivosti bolo často výsledkom toho slabo rozvinuté. V posledných dvadsiatich rokoch prebehla aj séria rýchlych
organizačných reštrukturalizačných zmien v obstarávacích organizáciách, ktoré viedlo ku výraznej nestabilite. Jednou z možných
prekážok integrácie je fakt, že agenda WCC bola zavedená do NHS
(Národného zdravotníckeho systému), ale nie do sociálnej starostlivosti. Agenda WCC pokrýva dlhodobú starostlivosť, ale nie je špecifická pre služby dlhodobej starostlivosti.
Zatiaľ čo „world class commissioning“ je výrazným pokusom o nápravu tejto nerovnováhy, zostávajú obavy o úrovni klinickej účasti,
náklady na transakcie a dostupnosť potrebných zručností na lokálnej úrovni. V dlhodobejšom ponímaní sú tu ešte otázky o tom,
do akej miery obstarávací postup môže byť pre „produkt“, taký
komplexný a zložitý na špecifikáciu a monitoring ako je zdravotná
a sociálna starostlivosť, tou pravou cestou vpred. (viď Smith a kol.,
2004; 2006 o prehľade vo Veľkej Británii; viď Ham, 2008 o medzinárodnom prehľade dôkazov).

4.

Dánsko: Implementácia konkurenčných
nástrojov (Časť 5 Správy)

Silné verejné služby v rámci systému starostlivosti majú v Dánsku už
dlhoročnú tradíciu. Celoštátna reforma miestnej samosprávy vstúpila do platnosti v roku 2007. Odvtedy prebiehajú v službách prevencie a rehabilitácie v Dánsku veľké zmeny v zmysle organizácie,
manažmentu a poskytovania. Regionálne a miestne samosprávy
majú teraz celkovú zodpovednosť za poskytovanie a obstarávanie
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komplexnej starostlivosti (vrátane prevencie a rehabilitácie), a tak
môžu uplatniť silné lokálne/regionálne riadiace kapacity. Cieľom
reformy bolo poskytnúť lepšiu bázu pre zabezpečenie kohéznej
liečby a starostlivosti o pacientov, ako aj zjednodušiť prístup ku
prevencii, vyšetreniam, liečbe a starostlivosti. Miestne samosprávy sa stali bránou pre verejný sektor, a tak zobrali na seba podstatne silnejšiu úlohu v zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Päť
nových regiónov prebralo na seba zodpovednosť za zdravotnícky
sektor, t.j. za nemocnice, psychiatrickú liečbu a Dánske zdravotné
zabezpečenie. Regióny poskytujú platformu pre plánovanie a posilnenie kvality. Miestne úrady sú v čase písania tejto správy (2009)
ešte stále v prechodnej fáze. Teraz hrajú viac úlohu v prvej línii,
pretože sa stali zodpovednými za celú podporu zdravia, prevenciu,
výcvik, opatrovateľskú činnosť a rehabilitáciu mimo nemocnice.
V oblasti dlhodobej starostlivosti sú zodpovedné za domáce opatrovanie ponúkané obyvateľom bezplatne a sociálne služby pre
starších ľudí, ako je osobná alebo praktická asistencia, preprava
na rehabilitáciu, mobilné stravovanie atď. Čo sa týka najmä preškoľovania a rehabilitácie, jedným z dôvodov prisúdenia výhradnej zodpovednosti miestnym samosprávam bolo znížiť výskyt tzv.
šedých zón pri pohybe pacientov zo sekundárneho do primárneho
sektora (Christensen/Hansen, 2006: 43).
Reforma miestnej samosprávy v roku 2007 má v úmysle podporiť aj
spoluprácu a multidisciplinárnu prácu medzi zúčastnenými subjektmi, a tak zabezpečiť účinnejšie využitie zdrojov, ako aj bližšie zameranie na prevenciu na miestnej úrovni. Okrem toho mala prispieť
k väčšej ucelenosti medzi rôznymi úrovňami administratívy.
V rámci tohto systému, aj keď služby sú predovšetkým poskytované verejnými poskytovateľmi, na posilnenie účinnosti a kvality
poskytovania starostlivosti sa využívajú aj konkurenčné nástroje.
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Po prvé, pravidlá voľného výberu viedli k transparentnosti vo využívaní zdrojov. Po druhé, dlhodobá starostlivosť na miestnej úrovni
je vystavená konkurencii súkromných poskytovateľov, s úmyslom
prispieť k účinnejšiemu riešeniu úloh. Po tretie, na stimuláciu rozvoja novej koncepcie starostlivosti boli nastavené špecifické stimuly. Špecifickým cieľom politiky dlhodobej starostlivosti v rokoch
2006-2008 bolo napríklad zaviesť lepšiu a viac flexibilnú pomoc
v domácnosti. Miestne orgány sa mohli obrátiť na centrálny fond
so žiadosťou o vykonanie projektov na tri témy: Zvýšenie činnosti
– viac času na pomocníkov v domácnosti u starších ľudí; Digitalizácia – na uvoľnenie ľudských zdrojov tak, aby pomocníci v domácnosti mohli stráviť viac času u starších ľudí a na zvýšenie flexibility
a kontinuity; Väčší výber a flexibilita – na zlepšenie kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti.
Bude zaujímavé sledovať, aké dlhodobé účinky bude mať táto reforma na systém verejných služieb.

5.

Dánsko: Preventívne návštevy v domácnosti
u ľudí nad 75 rokov (Časť 6 Správy)

Zatiaľ čo mnohé krajiny si vytvorili systém preventívnych návštev
v domácnosti starších ľudí, dánske miestne samosprávy ponúkajú
podľa zákona od roku 1998 dve preventívne návštevy v domácnosti do roka u všetkých občanov nad 75 rokov. Preklenujúcim cieľom
je pomôcť starším ľuďom lepšie využiť svoje vlastné zdroje, aby si
udržali nezávislosť čo najdlhšie, ako aj umožniť včasné zachytenie
prejavov choroby, poskytnúť radu o podpore zdravia a nasmerovať
ich na príslušné podporné služby. Návštevy obyčajne vykonávajú
obvodné sestry, ale nezahŕňajú povinné vyšetrenie zdravotného
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stavu a všeobecní lekári do tohto procesu nie sú často priamo zapájaní. Napríklad projekt „rozhovor počas prechádzky“ (walk and
talk) v Odense sa snaží skombinovať preventívne návštevy v domácnosti s väčšou podporou zdravia za účelom zvýšenia fyzickej
aktivity, včas zachytiť nenaplnené potreby, povzbudiť starších ľudí,
aby sa zapájali do prechádzkových klubov a/alebo si vytvorili vlastné skupiny a umožniť im rozšíriť sociálnu sieť. Tak prebehol od jari
do jesene 2009 výcvik návštevníkov v domácnosti ako výkonných
konzultantov pre starších ľudí. Návšteva v domácnosti má formu
prechádzky, popri ktorej sa prediskutujú zdravotné a sociálne
otázky a u klienta sa hľadajú prejavy únavy, demencie atď. Z 25
osôb, ktorým bola ponúknutá návšteva vo forme rozhovoru počas prechádzky (walk-and-talk), 10 súhlasilo, a z nich 8 požiadalo
o ďalší rozhovor počas prechádzky pri ďalšej návšteve. Kvalitatívne
dôkazy – spätná väzba od účastníkov – priniesli všeobecnú spokojnosť, pričom sa hľadali možnosti financovania na zamestnanie výkonného konzultanta a na rozšírenie rozhovorov počas prechádzok
na všetky oblasti v miestnej samospráve (Rosenlund/Mikkelsen,
2009). Na to, aby sme si uvedomili možný dopad takého postupu
na využívanie služieb v budúcnosti, je však potrebné ďalšie hodnotenie, vrátane všeobecnejšej potreby zistiť hodnotu preventívnej
návštevy v domácnosti ako bežnej služby, ako ovplyvňuje prevenciu a potom informovať o ďalšom vývoji tejto služby v budúcnosti .

6.

Grécko: Centrá otvorenej starostlivosti/ochrany
pre starších ľudí (KAPI) (Časť 6 Správy)

KAPI sú multidisciplinárne centrá (>1000 po celom Grécku), ktoré
už od svojho otvorenia začiatkom osemdesiatych rokov minulého
storočia ponúkajú kombinované zdravotnícke a sociálne programy
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s cieľom podporovať starších ľudí, aby si v komunite udržali svoju
nezávislosť a aby nepotrebovali intenzívnejšiu dlhodobú starostlivosť, vrátane starostlivosti poskytovanej rodinnými príslušníkmi
a inštitucionálnych foriem starostlivosti. Program tvorí obyčajne jeden sociálny pracovník (ktorý vedie a koordinuje tím), sestra alebo
zdravotnícky pracovník, ktorí chodia na návštevy do domácnosti, fyzioterapeut, pracovný terapeut a rodinný asistent. Služba má za cieľ
zachytiť všetky nenaplnené medicínske, sociálne či duševné potreby
a podporovať nezávislosť. Služby pomoci v domácnosti (Help-at-Home), ktoré obyčajne úzko spolupracujú s miestnymi KAPI, poskytujú
rôzne bežné služby, ktoré podporujú závislých starších ľudí v domácom prostredí, zameriavajú sa na osoby s obmedzenými finančnými
prostriedkami a s chýbajúcou rodinnou starostlivosťou. Nedávne
štúdie však ukázali, že ich neisté financovanie silne narušilo ich účinnú prevádzku. Napriek tomu s plánovaným programom prevádzky
a s primeraným financovaním by kombinácia KAPI a siete pomoci
v domácnosti (Help-at-Home) mohli predstavovať model integrovaného poskytovania, popisovaného v nedávnom systematickom prehľade od autorov Lionis a kol. (2009).

7.

Anglicko: Intermediárna starostlivosť
(Časti 6 & 7 Správy)

Od roku 2000 anglická vláda venovala okolo £900 miliónov (€1 021
miliónov) na rozvoj nových intermediárnych služieb (na prevenciu zbytočných hospitalizácií, umožniť rýchle a včasné prepustenie
z nemocnice a predchádzať predčasným prijatiam do trvalej rezidenčnej a opatrovateľskej starostlivosti). Aj keď to môže zahrňovať
rôzny rozsah služieb (ako rýchla opatrovateľská služba, nemocnica
doma, opatrovateľské zariadenia „step-up a step-down“ (na pre-
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chodné obdobie pred návratom domov z nemocnice alebo odoslanie z domu na pobyt, ktorým sa zabráni hospitalizácii), podporované prepúšťanie z nemocnice, a rezidenčná/denná rehabilitácia),
cieľom je vytvoriť sieť služieb:
• ktoré sa zameriavajú na ľudí, ktorí by inak boli vystavení zbytočne dlhým hospitalizáciám alebo nevhodnému prijatiu do
akútnej nemocničnej starostlivosti, dlhodobej rezidenčnej starostlivosti alebo nepretržitej ústavnej starostlivosti v NHS,
• ktoré sa poskytujú na základe komplexného hodnotenia pacienta, výsledkom ktorého je štruktúrovaný individuálny plán
starostlivosti s aktívnou liečbou alebo možnosťami zotavenia,
• ktorých plánovaným výsledkom je čo najväčšia nezávislosť
a obyčajne umožňujú pacientom/užívateľom zostať bývať v domácom prostredí,
• s časovým obmedzením (obyčajne menej ako šesť týždňov
a často len 1-2 týždne aj menej),
• ktorých základom je multidisciplinárna spolupráca, s jednotným rámcom hodnotenia, jednotnými odbornými záznamami
a spoločnými protokolmi.
Najdôležitejšie je, aby intermediárna starostlivosť zahrňovala intenzívnu a aktívnu rehabilitáciu – ktorou sa dá predchádzať
umiestneniu do neakútnych alebo rezidenčných zariadení, prípadne trvalému pobytu v ústavnom zariadení. To je rozdiel oproti
niektorým slovinským neakútnym nemocniciam pre starších ľudí,
kde národní experti spochybňujú skutočnosť, do akej miery tieto
zariadenia poskytujú aktívnu a plne štruktúrovanú rehabilitáciu.
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Aj keď intermediárna starostlivosť predstavuje v Anglicku relatívne
novú koncepciu, väčšie množstvo dôkazov prináša mnohé dôležité
témy (viď napríklad Martin a kol., 2007; Regen a kol., 2008; Kaambwa a kol., 2008; Godfrey a kol., 2005; Green a kol., 2005), napríklad:
• konceptualizáciu pracovného modelu intermediárnej starostlivosti.
Jednou z definícií intermediárnej starostlivosti je, že je to „preklenujúca“ služba – medzi miestom určenia (domov/nemocnica), medzi
jednotlivými stavmi, ktorými pacient prechádza (od choroby ku zotaveniu alebo k manažmentu chronického ochorenia) a medzi sektormi (akútna, primárna, sociálna starostlivosť a bývanie),
• rozvoj intermediárnej starostlivosti by mal presahovať rozsah
„služieb“ samotných a zamerať sa na „systém“ intermediárnej
starostlivosti (vrátane otázok ako sú kritériá oprávnenosti/odosielanie na vyšetrenia, dostupnosť a rozvoj pracovnej sily),
• v rámci intermediárnej starostlivosti pozorujeme tendenciu
viac sa sústreďovať na podporu pri prepúšťaní z ústavných zariadení (rehabilitácia v rezidenčných zariadeniach), a menej
služieb, ktoré by pomohli zabrániť prijatiu do ústavného zariadenia (preventívne služby v nerezidenčných zariadeniach).
Na základe dôkazov z náhodne vybraných klinických štúdií znamená rehabilitačná starostlivosť v nemocničných zariadeniach v rámci komunity väčšiu nezávislosť pre starších ľudí ako starostlivosť vo
všeobecných okresných nemocničných zariadeniach. V celkovom
pohľade však nie je dané jednoznačné rozhodnutie, či intermediárna starostlivosť, aj keď je to vítaná koncepcia, bude stačiť na to, aby
sa vyrovnala súčasnému poňatiu zdravotného a sociálneho systému
pre starších ľudí (je tu obava, že to bude skôr ako niečo „navyše“ k už
existujúcim službám, než páka pre transformáciu celého systému).
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Rakúsko: Zariadenia geriatrickej akútnej
starostlivosti a remobilizácie (Časť 7 Správy)

Druh, rozsah
Implementované klinické štruktúry s politickým záväzkom a definovanými plánmi pre celoštátne rozšírenie.
Základné informácie
Plnenie špecifických potrieb geriatrických pacientov s komplexnými potrebami v Rakúsku ešte nie je v rámci štruktúr akútnej
zdravotnej starostlivosti dostatočné. Preto v roku 1999 vznikla
celoštátna sieť Geriatrických jednotiek akútnej starostlivosti a remobilizácie. Rakúsky federálny inštitút zdravotnej starostlivosti
(ÖBIG) určil rámcové podmienky pre plánované zariadenia v Rakúskom štrukturálnom pláne pre zdravotníctvo (ÖBIG, 2009).
Obsah a metodika
Rakúsky štrukturálny plán pre zdravotníctvo (ÖBIG, 2009) stanovuje
oficiálne štandardy kvality pre zariadenia akútnej geriatrickej starostlivosti a remobilizácie. Tieto kritériá obsahujú minimálne personálne požiadavky, úpravu nemocničnej infraštruktúry podľa potrieb starších ľudí (technológiu, vybavenie izieb, veľkosť), a potrebné
služby. Posledná revízia tohto plánu sa vykonala v roku 2006. Keďže
v Rakúsku až dodnes neexistuje geriatria ako odborná špecializácia,
zariadenia geriatrickej akútnej starostlivosti sa obyčajne zakladajú
pod vedením špecialistov v internej medicíne alebo neurológie. Vo
všeobecnosti sa služby orientujú na starších ľudí s komplexnými
potrebami, ktorí majú obmedzenú nezávislosť z dôvodu funkčných
alebo mentálnych zdravotných potrieb a v neposlednom rade aj na
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tých, ktorí potrebujú rehabilitačné a reintegračné služby (ÖGGG,
2008). Primárne (prijatie z komunity) a sekundárne (prechod v rámci
zdravotníckeho systému) Geriatrické jednotky akútnej starostlivosti
a remobilizácie ponúkajú pacientom režim vo viacerých dimenziách.
Základným prvkom a nástrojom všetkých zariadení AG/R je štandardizované a komplexné hodnotenie. Hodnotenie geriatrického pacienta
je multidimenzionálny a multidisciplinárny diagnostický proces, zameraný na určenie jeho medicínskych, psychologických a funkčných
kapacít, zdrojov a problémov. Kompletné hodnotenie umožňuje individuálne poradenstvo pre pacienta a dôkladné plánovanie procesov
liečby, rehabilitácie, reintegrácie a opatrení dlhodobej starostlivosti.
Cieľová skupina
Starší pacienti, prijatí (alebo presunutí v rámci systému) do nemocnice s početnými a chronickými zdravotnými problémami
a s potrebou multidimenzionálnej liečby a starostlivosti.
Výsledky, dôkazy
Komplexné geriatrické hodnotenie bolo podrobené štandardizácii
a výsledky sa používajú na systematický benchmarking geriatrickej
akútnej starostlivosti už od roku 2008. Proces benchmarkingu iniciovala Rakúska spoločnosť pre geriatriu a gerontológiu, a dnes na
ňom plne participujú jednotky AG/R v štyroch krajoch Rakúska (K,
OÖ, St, W) pričom tento proces riadi a vyhodnocuje „Joanneum
Research“ v Grazi (Štajersko).
Súčasný stav, kontakt
Dodnes bolo v šiestich z deviatich krajoch Rakúska založených okolo 40 Geriatrických jednotiek akútnej starostlivosti a remobilizácie.
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Do roku 2010 sa okolo 3 700 postelí v rámci AG/R integruje do
existujúcich nemocníc v 61 lokalitách (ÖBIG, 2009).
http://www.geriatrie-online.at

9.

Nemecko: Rehabilitačná krátkodobá starostlivosť
(Časť 7 Správy)

Druh, rozsah
Caritas Bremen je jednotka krátkodobej respitnej starostlivosti s 15
miestami v severonemeckom meste, ktoré má okolo 500 000 obyvateľov. Rehabilitačný prístup v tomto programe je zameraný na pomoc ľuďom, aby sa mohli vrátiť naspäť do domáceho prostredia,
s pomocou „preklenujúcej osoby“ (“Pflegeüberleitungsperson”).
Základné informácie a ciele
Tento projekt je jedným z mála iniciatív od poslednej reformy zdravotníctva, ktorý pilotne testuje nové zmluvné možnosti integrovanej
starostlivosti pre cieľovú skupinu oslabených starších ľudí. Hlavnou
inováciou je poskytovanie presne stanovenej dráhy pre pacientov.
Problematickým vedľajším účinkom, ktorý vzniká pri tejto vertikálnej integrácii, môže byť záujem zainteresovaných subjektov udržať
pacientov v dosahu svojej vlastnej organizácie a tým obmedziť ich
možnosť voľby (nové prekážky na horizontálnej úrovni).
Obsah a metodika
Jednotka starostlivosti sa nachádza v dome opatrovateľskej služby, v blízkosti oddelenia fyzioterapie, logoterapie a ergoterapie. Po
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absolvovaní programu je domáca starostlivosť k dispozícii až do
siedmich dní po prepustení.
Cieľové skupiny
Nová zmluva o integrovanej starostlivosti s dvoma zdravotnými poisťovňami poskytuje širší rehabilitačný výcvik za účelom mobilizácie starších
ľudí, napr. po akútnej hospitalizácii, aby znovu nadobudli nezávislosť
a lepšie sa vyrovnali so svojim zdravotným postihnutím. Tento program
je zameraný výlučne na starších ľudí, poistencov príslušných poisťovní,
pričom potreby starostlivosti presahujú potreby, ktoré sa plnia v domácej starostlivosti a v čiastočných službách dennej starostlivosti.
Výsledky, dôkazy
Manažment kvality je zavedený, aj keď nie je zverejnený. Dôkazy
nie sú zverejnené.
Súčasný stav, kontakt
Prebieha. Udržateľnosť projektu môže závisieť od ekonomického
úspechu zmluvy o integrovanej starostlivosti pre príslušné zdravotné poisťovne. http://www.caritas-bremen.de/51408.html

10.

Nemecko: Podporné centrá pre starších ľudí
a rodinných opatrovateľov v Berlíne-Tempelhof
(Časť 7 Správy)

Druh, rozsah
Tieto lokálne komunitne orientované programy iniciovala v roku
101

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Kümpers a kol., 2010

1999 federálna vláda a federálna asociácia poskytovateľov sociálnej starostlivosti Liga hlavných asociácií dobrovoľnej (= nepovinnej)
sociálnej práce), keď bolo treba reagovať na demografické zmeny
a rastúci dopyt po informáciách ohľadom dlhodobej starostlivosti.
Základné informácie a ciele
Táto koncepcia zahrňuje kombináciu poradenských služieb a služieb manažmentu prípadov s rozvojom siete starostlivosti vo vnútornej časti hlavného mesta.
Obsah a metodika
Centrá sa venujú pomoci starším ľuďom s potrebami domácej starostlivosti, ktorá má byť poskytovaná čo najdlhšie (podporovaná nezávislosť), uľahčeniu návratu domov po hospitalizácii a poskytovaniu systematických informácií o možnostiach služieb domácej starostlivosti
a rehabilitácie v regióne. Okrem toho majú tieto centrá za úlohu budovať lokálnu sieť už existujúcich organizácií dlhodobej starostlivosti.
Cieľové skupiny
Služby sú ponúkané bezplatne všetkým starším ľuďom a ich príbuzným v príslušnom regióne. Osobitná pozornosť sa venuje intervencii v situáciách, kedy je potrebná kritická starostlivosť (kríza
v zriadení domácej starostlivosti, akútna hospitalizácia), prevencii
zbytočných odosielaní do domov opatrovateľskej starostlivosti.
Výsledky, dôkazy
Centrá v regiónoch sú väčšinou dobre vybudované a v mnohých
prípadoch úspešne pomáhajú lepšej spolupráci medzi opatrova-
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teľskými organizáciami. Dôkazy v zmysle výsledkov pacientov sú
však ťažko merateľné, prípadne vôbec nemerateľné, nakoľko tieto
intervencie sú komplexné a finančné prostriedky pre hodnotenia
sú obmedzené.
Súčasný stav, kontakt
Prebieha. Tieto centrá sú súčasťou dôležitého pilotného projektu na
odporúčanie Zákona o ďalšom rozvoji dlhodobej starostlivosti (2008),
podľa ktorého sa majú vybudovať komunitné centrá na podporu dlhodobej starostlivosti, ktoré budú mať na starosti manažment prípadov, poradenstvo a koordináciou služieb dlhodobej starostlivosti.
http://www.koordinierungsstellen-rundumsalter.de/

11.

Zdravotnícke centrá v Dánsku (Časť 7 Správy)

V súlade s celoštátnymi tendenciami k zlepšeniu služieb prevencie
a rehabilitácie v Dánsku začala väčšina miestnych orgánov od roku
2006 budovať „zdravotnícke centrá“. Celková koncepcia je ustanoviť organizačnú jednotku, ktorá ponúka pacientom, odoslaným od
svojich všeobecných lekárov, cielenú podporu zdravotného stavu,
preventívnu a rehabilitačnú podporu, výcvik, vedenie a/alebo liečbu, ktorú koordinuje a poskytuje multidisciplinárny tím. V rámci
tejto zastrešujúcej koncepcie môžu miestne samosprávy vytvárať
svoj vlastný model centra, a tak sa tieto centrá líšia svojimi cieľovými skupinami, cieľmi a rozsahom služieb. Niektoré sú všeobecné
centrá pre všetkých občanov, iné sa sústreďujú na rehabilitáciu a
preškolenie po prepustení z nemocnice, zatiaľ čo ďalšie si kladú za
cieľ podporu zdravia a prevencie, alebo sa zameriavajú na osoby
s chronickými ochoreniami, vrátane starších ľudí.
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Všetky zdravotnícke centrá sa vyznačujú spoločným záujmom
o vytvorenie silného partnerstva a spolupráce medzi všeobecnými lekármi, nemocnicami, asociáciami pacientov a výcvikovými
a výkonnými poskytovateľmi. Včasné dôkazy hodnotenia (Hansen/
Jørgensen, 2008) indikujú, že všeobecní lekári neodosielajú toľko
pacientov, koľko by sa očakávalo, a predpokladá sa, že to môže byť
kvôli nedostatku vedomostí, že tieto centrá existujú, nedostatkom
kontinuity služieb, ktorú tieto centrá ponúkajú alebo nedostatkom
rutiny v procese odosielania pacientov. V niektorých miestnych
samosprávach sa pozoruje zlepšenie komunikácie a spolupráce
medzi praktickým sektorom a miestnymi úradmi, čo sa týka vzdelávania a rehabilitácie pacienta (Campbell/Wagner, 2009).

12.

Dánsko: Integrovaná zdravotná starostlivosť
pre starších ľudí (Časť 8 Správy)

Základným kameňom vo všetkých štúdiách o dlhodobej starostlivosti v Dánsku sú zásadné zmeny v bývaní a starostlivosti o starších
ľudí, ktoré sa začali v osemdesiatych rokoch minulého storočia.
Projekt Skaevinge (Wagner, 1997) od základu a radikálne posunul
celý pohľad Dánska na dlhodobú starostlivosť, a tieto princípy
boli odvtedy prijaté v krajinách s takou odlišnou kultúrou ako je
Japonsko či USA. Ústrednou črtou bol odklon od koncepcie tradičných domov s opatrovateľskou starostlivosťou, kde starostlivosť
a ubytovanie sa poskytovali v jednom balíku. S rozdelením bývania
a funkcií starostlivosti sa zaviedlo veľa ďalších zmien: izby sa zmenili za domácnosti, starší ľudia si udržali svoju individualitu, pojem
sebaopatery sa stal ústrednou črtou, prijala sa koncepcia 24-hodinovej starostlivosti, ktorú poskytujú interdisciplinárne tímy, a čo
je najdôležitejšie, namiesto prijímania vreckového si starší ľudia
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môžu teraz nechávať svoje penzie a sami sa rozhodovať o tom, aký
druh starostlivosti uprednostnia. Celý ďalší vývoj sa už odvtedy
zakladá na myšlienke sebaopatery, presadzovanej už v minulosti.
V meste Skaevinge trojročný projekt miestnej samosprávy (198487) zmobilizoval všetky zdroje v zdravotníctve za zlepšenie zdravia
svojich obyvateľov. Implementácia akčného výskumného programu nielenže dokázala zreorganizovať štruktúru zdravotníckych služieb, ale čo je aspoň rovnako dôležité, dosiahla zmenu vnímania
potrieb občanov a viedla k celoštátnej politike starostlivosti o starších ľudí orientovanej na prevenciu.
Medzi pôvodné ciele projektu Skaevinge patrili rovnaký prístup
pre všetkých obyvateľov, čo sa týka prevencie, a to podporou jednotlivca tak, aby si udržal a posilnil svoj zdravotný stav a kvalitu života. Presadzovaním koncepcie prevencie namiesto liečby a opatrovania, jednak u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, jednak
u starších ľudí, sa darilo dosahovať významné výsledky aj desať
rokov po zahájení programu.
Za účelom preskúmania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov sa
zaviedol zmiešaný metodický prístup. Po desiatich rokoch fungovania projektu sa demografický a sociálny status ukázali ako podobné,
avšak subjektívne posudzovanie zdravotného stavu a kvality života
sa zlepšili. Aj keď celkové využívanie zdravotníckych služieb bolo
takmer rovnaké, zaznamenal sa významný pokles v počte domácich
návštev všeobecných lekárov a v počte telefonických konzultácií.
Značný pozitívny trend každodenných činností, aj keď malý, posilnil
sebaurčenie a sebaopateru ľudí, ktorí vedeli prijať túto zmenu. Spoločenská analýza projektu ukázala, že priemerná obsadenosť postelí
v nemocniciach poklesla o 6% a celkové výdavky na zdravotníctvo sa
znížili napriek zvýšeniu počtu osôb starších vekových skupín.
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Záverom môžeme povedať, že projekt Skaevinge je dobrý praktický príklad, ktorý bol úspešný z pohľadu personálu aj tvorcov politiky a rozbehol sa celoštátne. Ale čo je najdôležitejšie, zaznamenal
úspech z pohľadu starších ľudí, pretože im dal možnosť na sebaurčenie a schopnosť sebaopatery.

13.

Veľká Británia: Národný systém osobných účtov
(Časť 8 Správy)

V Anglicku hnutie ľudí so zdravotným postihnutím za väčšie občianske práva priamo prispelo ku vzniku Zákona o komunitnej
starostlivosti (a priamych platbách) v roku 1996, ktorý vstúpil
do platnosti 1. apríla 1997. Tento zákon otvoril cestu odborom
sociálnych služieb, ktoré zaviedli systém hotovostných platieb
dospelým užívateľom služieb (do veku 65), za služby komunitnej starostlivosti, ktoré sa na základe výsledkov posudzovania
ukázali ako potrebné. Cieľom bolo dať užívateľom väčšiu možnosť voľby v ich starostlivosti, v súlade s priamym poskytovaním
služieb (Glasby a kol., 2009). Napriek počiatočnému pomalému
pokroku sa postupne zvyšuje počet priamych platieb a pôvodný
Zákon sa rozšíril aj na starších ľudí, mladších ľudí nad 16 rokov,
opatrovateľov, rodičov s deťmi so zdravotným postihnutím. Priame platby sa využívajú aj ako národný indikátor výkonnosti a stali
sa povinnými pre všetky miestne úrady, aby ich ponúkali všetkým, ktorí vyhovujú týmto kritériám a chcú tieto platby využívať.
Priame platby sa nepovažujú za extra príjem, neovplyvňujú iné
dávky alebo zdaňovanie a nedajú sa použiť ako platby na trvalé
rezidenčné ubytovanie.
Od roku 2003 sa koncepcia priamych platieb rozvinula do pojmu

106

Kümpers a kol., 2010

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

osobného rozpočtu, ktorý má za úlohu dať užívateľom väčšiu možnosť voľby vo svojej starostlivosti. Osobné rozpočty sú podobne
prideľované odbormi zdravotníctva miestnej samosprávy užívateľom služieb po individuálnom posúdení ich potrieb. Ihneď po
zhodnotení sociálnych potrieb na odbore zdravotníctva je dotknutá osoba informovaná o tom, aká suma jej bola pridelená na splnenie jej potrieb. Pridelený osobný rozpočet sa môže použiť presne
ako priama platba, alebo užívateľ môže nechať zodpovednosť za
obstaranie služieb miestnemu orgánu – alebo si môže vybrať obe
možnosti. Dostanú možnosť si vybrať, ako ich peniaze budú minuté na priame platby miestnymi orgánmi, nimi samotnými a koľko
priamej kontroly nad peniazmi majú oni sami.
V súčasnosti existuje určitý rozsah v ponúkaných možnostiach,
a to od spravovania osobného rozpočtu v mene užívateľa služieb sociálnym pracovníkom, až po spôsob prevzatia celej sumy
ako priamej platby (medzi týmito dvoma možnosťami je ešte
niekoľko ďalších). Toto spektrum možností poskytuje viac ako
samoriadenú podporu. Priame platby a osobné rozpočty sú
dôkazom toho, že užívatelia služieb dosahujú lepšie výsledky
s buď rovnakou (alebo možno aj nižšou) sumou peňazí, lebo
môžu uplatňovať svoju vlastnú tvorivosť a väčšiu fantáziu pri
plnení svojich potrieb (viď Glasby a kol., 2009; viď aj www.incontrol.org.uk). Aj keď ešte nie sú žiadne dôkazy o zneužívaní,
dalo by sa argumentovať, že tieto hotovostné platby by mohli
otvoriť dvere platenej neformálnej starostlivosti, podporovaním zamestnávania nevzdelaných opatrovateľov, napr. imigrantiek, bez akejkoľvek možnosti kontroly kvality poskytovaných
služieb. Na druhej strane by sa mali udržiavať záznamy o tom,
ako sú peniaze míňané a miestne úrady by mali robiť návštevy v domácnosti, aby sa presvedčili, že sa plnia potreby týchto
osôb (viď tiež www.direct.gov.uk).
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Veľká Británia: Domáca starostlivosť zameraná
na navrátenie schopností (re-ablement)
(Časť 8 Správy)

Re-ablement (navrátenie schopností), podobné rehabilitácii, je
nová orientácia poskytovania domácej opatrovateľskej starostlivosti vo Veľkej Británii. Napriek rôznym postupom poskytovania
re-ablement má niektoré stále vlastnosti:
• Podporovať jednotlivcov, aby „robili“, namiesto „urobiť to za nich“
• Zamerať sa na reálne praktické výsledky s definovanou maximálnou dĺžkou trvania
• Implementácia nepretržitého posudzovania potrieb starostlivosti jednotlivcov
Sú dôkazy o tom, že prístup re-ablement má celý rad kladných
účinkov. Z celoštátneho monitoringu a rozvojovej práce (ako aj
z nezávislých výskumov) vidieť, že zo 150 miestnych samospráv,
približne 120, pracuje na zavádzaní alebo rozširovaní schémy reablement. (Pilkington, 2009). Tieto služby boli vytvorené na základe demografických zmien a zvýšeného dopytu starostlivosti na
všetkých úrovniach. Reštrukturalizované alebo preškoľovacie pomocné služby v domácnosti môžu ponúkať tú najnižšiu primeranú
úroveň intervencie, s cieľom vyrovnať sa s potrebou rozšíriť programy prepúšťania z nemocnice alebo iniciatívy intermediárnej
starostlivosti, a stále viac rozširujú svoj rozsah, aby pokryli všetky
prípady osôb, odoslaných do domácej starostlivosti, či už z nemocnice alebo z komunity. Odporúčania na ostatné služby sú len pre
ľudí s pokročilou demenciou alebo pre osoby, ktoré potrebujú starostlivosť na sklonku života.
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Jedna retrospektívna longitudinálna štúdia ukázala, že v priemere
60% ľudí, ktorí ukončia domácu starostlivosť, zameranú na obnovenie svojich schopností, už nepotrebovali balík starostlivosti v domácnosti, a o 24 mesiacov neskôr ho ešte stále nepotrebovali. Lokálne
nezávislé hodnotenie jedného takého systému ukázalo, že 5% ľudí
bez služby re-ablement nepotrebovalo balík domácej starostlivosti
a 70% malo v prvej revízii po 6 týždňoch nezmenenú domácu starostlivosť. So schémou re-ablement 58% nevyžadovalo domácu starostlivosť a len 17% osôb malo balík domácej starostlivosti nezmenený
po 6 týždňoch (Pilkington, 2008). Pripravuje sa ďalší výskum, ktorý
má vysvetliť dopad tohto modelu podrobnejšie, ale celoštátne trendy ukazujú, že tieto prístupy ešte neuspeli v transformácii podstaty
systému ako celku. Existujú ešte základné obavy, že aspekty súčasnej
politiky môžu podceniť sociálny rozmer schémy re-ablement, ktorá si
môže budovať dôveru zlepšovaním uľahčenia každodenného života
a nezávislosti starších ľudí, ako aj znižovaním počtu hospitalizácií.

15.

Holandsko: Alzheimerove kaviarne (Časť 9 Správy)

Druh, rozsah
Neformálne pravidelné stretnutia ľudí s demenciou a ich opatrovateľov.
Základné informácie
Koncepcia Alzheimerových kaviarní vznikla a bola zavedená v Holandsku v deväťdesiatych rokoch minulého storočia s cieľom sprostredkovať informácie, bojovať proti sociálnej exklúzii a izolácii ľudí
s demenciou a ich opatrovateľov, čo umožňuje rozvíjať schopnosti
sebaobsluhy, vzájomnú výmenu skúsenosti a schopností, ktoré im
umožnia vyrovnať sa so svojou situáciou.
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Obsah a metodika
Alzheimerove kaviarne sú pravidelné stretnutia, ktoré sa skladajú z prednášok o témach, týkajúcich sa demencie, kde prednášajú
odborníci alebo laici so skúsenosťami, kombinované so stretnutiami s osobami postihnutými touto chorobou.
Cieľová skupina
Cieľovú skupinu tvoria ľudia s demenciou (najmä mierneho až
stredne ťažkého stupňa) a ich opatrovatelia. V niektorých regiónoch však (možno tam, kde je spoločenské tabu alebo paternalizmus voči ľuďom s demenciou sú silnejšie), Alzheimerove kaviarne
sa niekedy zameriavajú viac, prípadne výlučne na opatrovateľov.
Výsledky, dôkazy
Alzheimerove kaviarne sú založené za účelom vytvorenia prenosu
znalostí, sociálnej podpory, prevencie izolácie a zbaviť ľudí s demenciou a ich opatrovateľov rozpakov, ktoré pociťujú.
Súčasný stav, kontakt
Táto koncepcia sa rozšírila do iných krajín, napr. do Rakúska, Belgicka, Nemecka, Veľkej Británie. V mnohých mestách týchto krajín
sa konajú pravidelné stretnutia, avšak s trochu rozdielnou koncepciou, prispôsobenou na miestne chápanie a potreby.

16.

Dánsko: Štúdia DAISY (časť 9 Správy)

Dánska intervenčná štúdia o Alzheimerovej chorobe (štúdia DAISY) bol veľký výskumný program, ktorý prebiehal päť rokov (2004110
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2008) vo forme viacerých menších projektov. Hlavným cieľom bolo
zlepšiť včasnú sociálnu podporu pacientov s demenciou a ich opatrovateľov. Predchádzajúce výskumy ukázali, že status opatrovateľa
je spojený so stresom a vyšším rizikom sociálneho vylúčenia, depresie, užívania liekov a hospitalizácie. Predchádzajúce štúdie ukázali, že školeniami o demencii stredného a ťažkého stupňa, poradenstvom a podporou opatrovateľov sa môže dosiahnuť zníženie
tejto záťaže, ale aj riziko depresie. Programy sociálnej intervencie
by sa mali pretvoriť tak, aby sa zamerali na potreby vo včasnom
štádiu choroby a mali by obsahovať poradenstvo a podporu pre
opatrovateľov aj pacientov.
Program DAISY obsahoval nasledovné projekty:
• Programy sociálnej intervencie pre pacientov s nedávno diagnostikovanou miernou formou Alzheimerovej choroby a pre
ich opatrovateľov
• Štúdia zdravotno-ekonomických aspektov včasnej intervencie
pri demencii
• Štúdia dopadu sociálnej siete a sociálnych aktivít u pacientov
vo včasnej fáze demencie a ich opatrovateľov
• Štúdia právnych aspektov včasnej fázy demencie.
Jedným zo subprojektov bol program sociálnej intervencie uskutočnený na základe multicentrického kontrolovaného náhodného
výberu (a multi-centre randomised controlled single-blind trial),
ktorého sa zúčastnilo 331 pacientov. V analýze efektivity po 6 a 12
mesiacoch sa robili kvantitatívne hodnotenia zdravotného stavu,
výkonov kognitívnych funkcií, kvality života, príznakov depresie

111

Prevencia a rehabilitácia v dlhodobej starostlivosti. Európska správa

Kümpers a kol., 2010

a každodenných aktivít. Cieľom tohto intervenčného programu
bolo skombinovanie informácií a podpory pacientov a opatrovateľov s cieľom zabrániť alebo znížiť prejavy depresie, zhoršeniu
zdravotného stavu súvisiaceho so zhoršením kvality života a strate
sociálnych kontaktov.
Predbežné výsledky:
Samohodnotenie zdravotného stavu:

• V porovnaní so ženami hodnotili muži svoj zdravotný stav ako lepší.
• Pacienti s demenciou hodnotili svoj zdravotný stav lepšie ako
ich rodinní príslušníci či opatrovatelia.

• Rodiny a opatrovatelia hodnotili svoj zdravotný stav ako horší v porovnaní s priemerným hodnotením ostatnej dánskej populácie.
Samohodnotenie pamäte:

• Pacienti s demenciou boli toho názoru, že ich pamäť bola o niečo horšia v porovnaní so samohodnotením dánskej populácie.

• Rodiny a opatrovatelia hodnotili pamäť pacientov s demenciou
ako horšiu v porovnaní s hodnotením samotných pacientov.
Úroveň vedomostí:

• 41% pacientov s demenciou nevedelo nič o tejto chorobe pred
stanovením diagnózy.

• Rodiny a opatrovatelia mali slabé vedomosti o službách, ktoré
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miestna samospráva poskytuje pre pacientov s demenciou a ich
opatrovateľov. Z tých, ktorí vedeli o službách, ich využívalo len málo.
Finančné a právne otázky:

• Veľmi málo pacientov si zariadilo plnú moc alebo závet.
• Takmer všetky rodiny a opatrovatelia si želali, aby pacienti mysleli na budúcnosť a zariadili si svoje osobné a finančné záležitosti.

• Polovica pacientov a tretina rodín nevedeli, čo je poručníctvo, zatiaľ
čo väčšina tých, ktorí to poznali, to považovali za dobrú myšlienku.

• Celkové vedomosti o zákonoch a sociálnych otázkach boli nízke. Len
niektorí mali širšie vedomosti o možnostiach, ktoré mali k dispozícii.
Výsledky ďalej ukázali, že už vo včasnom štádiu choroby začínajú pacienti strácať pamäť, čo vedie ku obmedzeniam v každodennom živote a kontaktov s vonkajším svetom. Často to znamená,
že sa začnú zbavovať iniciatívy a rodinní príslušníci preberajú na
seba úlohy, ako kontrola financií, praktická pomoc v domácnosti,
návštevy u lekára a zubára atď. Odporúča sa, aby miestne úrady
zasiahli rýchlo už vo včasných štádiách jednak vo forme podpory,
poradenstva a usmernenia, aby sa zabezpečilo, že sa spoločenské kontakty neprerušia a pacient dostáva podporu, aby mohol aj
naďalej sám cestovať, starať sa o svoje financie atď. Vytvoril sa
komplexný Model usmernenia, ktorý zdôrazňuje, že všetky rady sa
majú odvíjať od osobných potrieb a želaní. Ďalšie odporúčanie sa
týkalo práce personálu v teréne, pretože nie je časté, že by rodina
alebo pacient sami od seba vyhľadali pomoc od miestnych úradov
alebo lekára. Vznikol Sprievodca v demencii, ktorý obsahuje rady
pre pacientov, ich rodinných príslušníkov aj odborníkov.
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Rámec pre dlhodobú starostlivosť

Úvod
Nadväzne na prvé fázy projektu INTERLINKS bol vyvinutý rámec,
ktorý popisuje a analyzuje systémy dlhodobej starostlivosti a ich
prepojenia so zdravotníckym systémom, so zameraním na prevenciu a rehabilitáciu, neformálnu starostlivosť a rozvoj kvality.
V rámci INTERLINKS národných správ a Európskych prehľadových
správ zameraných na uvedené aspekty bola vo všetkých európskych krajinách identifikovaná dlhodobá starostlivosť1 skôr ako
1 Naša pôvodná idea bola využívať definície OECD a WHO. Podľa OECD je dlhodobá
starostlivosť “rad služieb nevyhnutných pre osoby s redukovaným stupňom funkčnej
kapacity, telesnej alebo kognitívnej, ktoré sú následne odkázané počas dlhšiu dobu
na pomoc pri bežných denných čiinostiach (ADL), akými sú kúpanie, obliekanie, jedenie, vstávanie a líhanie do/z postele alebo stoličky, pohybovanie sa a zabezpečovanie hygieny. Pomoc je často poskytovaná v kombinácii so základnou zdravotníckou
starostlivosťou ako pomoc pri preväzovaní rán, manažment bolesti, užívanie liekov,
zdravotný monitoring, prevencia, rehabilitácia alebo služby paliatívnej starostlivosti.
Služby dlhodobej starostlivosti rovnako obsahujú starostlivosť nižšej úrovne vzťahujúcu sa na pomoc pri inštrumentálnych aktivitách bežného života (IADL), ako pomoc
pri domácich prácach, príprave jedla, nákupoch a pri prepravovaní. Dlhodobá starostlivosť môže byť poskytovaná v inštitúciách alebo v domácnosti. Zariadenie dlhodobej starostlivosti je miesto kolektívneho bývania, kde sa spoločne poskytujú
starostlivosť (opatera) a bývanie. Týka sa špeciálne dizajnovaných inštitúcií alebo prostredia podobného nemocnici, kde hlavná časť služieb je zameraná na starostlivosť
(opateru). Dlhodobá starostlivosť v domácnosti sa poskytuje osobám s funkčnými
obmedzeniami, ktoré prevažne bývajú v ich vlastnom dome. Zahŕňa tiež inštitúcie s
ubytovaním na určitú dobu s cieľom podporiť kontinuálne bývanie doma – ako napr.
komunitná starostlivosť, denné centrá alebo odľahčovacia služba. Domáca starostlivosť rovnako zahŕňa špeciálne dizajnované alebo prispôsobené životné podmienky
pre osoby, ktoré potrebujú pravidelnú pomoc, pri zachovaní vysokého stupňa autonómie, sebakontroly a prispôsobené alebo podporované bývanie”. (OECD Health
Data, 2008). Podľa WHO zahŕňa dlhodobá starostlivosť “aktivity realizované neformálne opatrujúcimi osobami (rodina, priatelia a/alebo susedia) a/alebo profesionálmi (zdravotné a sociálne služby) za účelom zabezpečiť, že osoba, ktorá nie je úplne
schopná sebaobsluhy, si môže zachovať najvyššiu možnú kvalitu života, podľa jej
vlastných individuálnych preferencií, s najvyššou možnou mierou nezávislosti, autonómie, participácie, osobnostného naplnenia a ľudskej dôstojnosti”. (WHO, 2000).
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slabo previazaný systém medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, ako oblasť fragmentovaných služieb s rozličnými druhmi
rezidenčnej starostlivosti a často nekonzistentnými politickými iniciatívami a mechanizmami spravovania pre (potenciálnych) užívateľov a neformálne opatrujúce osoby (Kümpers et al, 2010; Nies et
al, 2010; Triantaffilou et al., 2010).2
Integrované systémy dlhodobej starostlivosti s ich vlastnou identitou, dráhami a procesmi, manažmentom a organizačnými štruktúrami, rovnako ako so zodpovedajúcimi prostriedkami a zdrojmi
sa v súčasnosti len začínajú objavovať, v niektorých krajinách ako
viac rozvinuté než v ostatných. Za účelom prispieť k analýze a zlepšeniu vývoja tejto problematiky v Európe bol vyvinutý abstraktný
rámec, pomocou ktorého možno ilustrovať, aké zložky (elementy)
„sú v hre“, keď sa zaoberáme prepojeniami a vzájomnými prienikmi medzi systémami zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ako konštruovať integrované systémy dlhodobej starostlivosti. Rámec je
štruktúrovaný do štyroch úrovní, konkrétne do tém, subtém, kľúčových otázok a praktických príkladov. Príklady sú popísané a analyzované na základe spoločne dohodnutej štruktúry. Všetky tieto
zložky sú definované a popísané v nasledujúcom texte.
Témy obsahujú:
• Identita dlhodobej starostlivosti
• Politika a správa/riadenie
• Dráhy a procesy

2 Pozri www.euro.centre.org/interlinks stiahnuť si národné správy a európske prehľadové správy.
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• Manažment a vodcovstvo
• Organizačné štruktúry
• Prostriedky a zdroje
Každá téma obsahuje úvodné objasnenie účelu v procese modelovania. Každá téma je následne definovaná cez určitý počet subtém, ktoré sú následne špecifikované cez relevantné kľúčové otázky. Popísaný je vybraný praktický príklad a tento je analyzovaný
vo vzťahu k uvedeným kľúčovým otázkam, ktoré, vo všeobecnosti,
slúžia na identifikáciu prepojení a vzájomných prienikov alebo medzier dokumentovaných daným príkladom.
Kľúčové postavenie v rámci má užívateľ a/alebo neformálne opatrujúca osoba. Témy, subtémy a kľúčové otázky vychádzajú z prístupu zameraného na osobnosť/človeka. Rámec je založený na určitých princípoch, ktoré sú aplikovateľné pre zraniteľné staršie osoby
a osoby odkázané na starostlivosť. Rešpektuje sa, že sebaurčenie
je dôležité pre kvalitu života; že potreby starších zraniteľných osôb
využívajúcich dlhodobú starostlivosť sú multiplikované a mali by
byť riešené v ich sociálnom, fyzickom a vzťahovom kontexte; že
opatrenia a podpora by mali posilňovať klientov, ich sebaurčenie
a podporovať ich k tomu, aby žili hodnotne a dôstojne. Súdržnosť
a kontinuita poskytovaných služieb a podpora osôb, ktoré ich poskytujú, sú preto kľúčovými hodnotami pre tvorbu integrovaných
systémov dlhodobej starostlivosti. Praktické príklady dokumentujúce ich implementáciu sa môžu uvádzať napr. v rámci témy „Identita dlhodobej starostlivosti“.
Tieto a iné praktické príklady budú v niektorých prípadoch situované na systémovej alebo makroúrovni, vrátane národnej a regionál-
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nej politiky, legislatívy alebo finančných procesov. Veľa príkladov
však bude ilustrovať situáciu na organizačnej alebo mezoúrovni,
napr. proces poskytovania (dodávania) služieb na miestnej úrovni,
dokumenty o organizáciách poskytujúcich služby alebo špecifické
organizačné štruktúry. Napokon, niektoré príklady budú popisovať
procesy a iniciatívy sústredené na mikroúrovni, napr. špecifické
prístupy alebo metódy ako uspokojovať potreby užívateľov alebo
neformálne opatrujúce osoby. Keďže konštrukcia systémov dlhodobej starostlivosti sa týka všetkých úrovní – s rozličnou dynamikou a výstupmi – model umožňuje dokladať „tehly a maltu“ na
všetkých úrovniach za účelom učiť sa z iných skúseností, hľadať
odporúčania pre zlepšenie a porovnávať vlastnú prax z príkladmi
zo zahraničia.
V období od decembra 2010 do februára 2011 prebehol vo všetkých zúčastnených krajinách proces validizácie a posudzovania
rámca prostredníctvom Národných panelov expertov/tiek. Tento
pracovný dokument bol následne revidovaný podľa ich pripomienok a odporúčaní, za čo by sme chceli poďakovať všetkým členom
Národných panelov expertov/tiek.
Na jar 2011 sa zriadila interaktívna webová stránka za účelom podporovať ďalšie prepojenie medzi abstraktným rámcom a prebiehajúcou praxou. Okolo 100 recenzovaných praktických príkladov,
ktoré boli pripravené projektovým tímom, bude slúžiť na lepšie
pochopenie rámca. Ich popis a analýza je zameraná na individuálne témy, subtémy a vybrané kľúčové otázky. Užívatelia webovej
stránky sú vyzvaní tiež dokladať ich vlastné príklady, ktoré budú
recenzované projektovým tímom.
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Témy, podtémy a kľúčové otázky
1

Charakteristika dlhodobej starostlivosti

Výskumné výsledky projektu INTERLINKS ukazujú, že koncepcia dlhodobej starostlivosti sa ešte len postupne vyvíja a spája v sebe zdravotnú a sociálnu starostlivosť (Kümpers a kol., 2010; Nies a kol., 2010;
Triantafillou a kol., 2010). V niektorých krajinách má dlhodobá starostlivosť podobu vznikajúceho systému, občas s rastúcimi formálnymi črtami. Avšak vo väčšine krajín, zúčastnených na projekte INTERLINKS,
pozorujeme poskytovanie každodennej starostlivosti starším ľuďom s
potrebami dlhodobej starostlivosti na neformálnej báze.
Pre zlepšenie dlhodobej starostlivosti v Európe je dôležité vyhľadať a upozorniť na systematické postupy, ktoré definujú dlhodobú
starostlivosť ako špecifickú oblasť, alebo aspoň ako špecifickú oblasť sociálneho rizika. Tieto postupy môžu byť buď na systémovej
úrovni (napr. v rámci najhlavnejších dokumentov, právnych smerníc a princípov štátu, regulácie migrujúcich opatrovateľov) alebo
na organizačnej úrovni (napr. poslanie, ktoré vyjadruje vzájomné
súvislosti, iniciatívy občianskej spoločnosti, vzdelávacie ciele).
Okrem toho základné hodnoty a princípy v daných spoločnostiach predstavujú základné podmienky pre pochopenie politických
a spoločenských rozhodnutí v dlhodobej starostlivosti a toho, ako
sa dlhodobá starostlivosť vykonáva v každodennej praxi.
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Hodnoty

Hodnoty sú dôležité pre formovanie politických, organizačných
a individuálnych rozhodnutí v dlhodobej starostlivosti. Pod hodnotami organizácie máme na mysli presvedčenie a predstavu o tom,
aký druh cieľov by mali pracovníci v organizácii presadzovať. Tieto
hodnoty hovoria pracovníkom o tom, aké druhy štandardov alebo
noriem správania sú prijateľné k dosiahnutiu týchto cieľov. Okrem
toho hodnoty sa môžu formovať v zmysle výsledkov pre užívateľov.
Od týchto hodnôt sa potom odvíjajú organizačné normy, smernice
a očakávania organizácie o pracovníkoch.
Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) hlavné princípy, ktoré charakterizujú dlhodobú starostlivosť; aké
hodnoty dominujú v perspektívach jednotlivých zainteresovaných strán? (napr. perspektívy ekonomiky a kvality, občianstvo)
b) súbory hodnôt, ktoré formujú politické, organizačné a individuálne rozhodnutia v dlhodobej starostlivosti (napr. prostredníctvom prieskumov o špecifických potrebách starostlivosti
a podpory u starších ľudí)
c) ako sú otázky neformálnej starostlivosti a/alebo rodinnej etiky
zohľadnené v legislatívnom rámci
d) riešenie otázok dôstojnosti, kvality života a kontroly v politických dokumentoch
e) zohľadňovanie hodnôt, týkajúcich sa prevencie a rehabilitácie
f) ako sa v hodnotách odráža rôznorodosť užívateľov a opatrovateľov (vzhľadom na pohlavie, kultúru a sociálne nerovnosti)
a špecifické potreby ťažko dosiahnuteľných skupín
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Vyjadrenie poslania

Vyjadrenie poslania je formálny, krátky opis základných cieľov organizácie. Malo by odpovedať na otázku “Prečo existujeme?” a objasňovať súhrnný cieľ, ktorý chce organizácia dosiahnuť. Príklady
poslania a/alebo vízie popisujú, ako organizácia vystupuje a musia
obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) organizácie, ktoré sa explicitne venujú problémom, ktoré sa
prelínajú napríklad medzi formálnou a neformálnou zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, prevenciou a rehabilitáciou,
prípadne pri využívaní migrujúcich opatrovateľov
b) opis riešenia týchto problémov a konkrétne faktory, ktoré charakterizujú organizáciu skôr ako “organizáciu dlhodobej starostlivosti“, než organizáciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

1.3

Organizačné definície

Táto podtéma obsahuje príklady inovatívnych organizácií, orientovaných na dlhodobú starostlivosť, ktoré vymedzujú špecifické
definície a pojmy dlhodobej starostlivosti v praxi. Príklady musia
obsahovať najmenej jednu z nasledujúcich kľúčových otázok:
a) definíciu dlhodobej starostlivosti v rámci jednotlivých organizácií a medzi nimi
b) definíciu cieľov zdravotníckych poskytovateľov vo vzťahu ku
dlhodobej starostlivosti (liečenie vs. starostlivosť; potreby vs.
poskytovanie; očakávania vs. priority)
c) definícia a zaraďovanie klientov
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Politika, správa a riadenie

Ústredným motívom tejto témy je to, ako politika, správa a riadenie
riešia vzájomné kontakty, ktoré sa prelínajú v dlhodobej starostlivosti
na organizačnej a systémovej úrovni. „Politika“ tu pozostáva zo zavádzania smerníc, zatiaľ čo „správa a riadenie” sa týkajú väzieb medzi
vládou a inými zainteresovanými subjektmi, ktoré sa zaoberajú tvorbou rozhodnutí, výkonnosťou a kontrolnou činnosťou. Táto téma obsahuje príklady v rámci politických dokumentov, reformných návrhov,
hlásení pracovných skupín pre ministerstvá alebo vlády, ďalej právne
dokumenty (preambuly), vyhlásenia záujmových organizácií alebo
iných politických subjektov. Patria sem aj programy, smernice a stratégie, ako aj analýzy a výsledky porovnávacích výskumov v tejto oblasti.

2.1

Politika

Táto podtéma sa dotýka hlavných posolstiev v rámci politických
dokumentov, ktoré sa vzťahujú na dlhodobú starostlivosť, jednak
na národnej, regionálnej alebo miestnej politickej úrovni; jednak
na úrovni EÚ a iných zahraničných krajín. Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) politické prekážky a možnosti v zmysle spájania sociálnej a zdravotnej starostlivosti (napr. rétorické, na rozdiel od ľahšie dosiahnuteľných príležitostí a výsledkov, plánovanie pracovnej sily)
b) zásady, ktoré riešia súvislosti a mechanizmy na prekonanie prekážok, ktoré sa prelínajú medzi sociálnou a zdravotnou starostlivosťou
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c) zásady, ktoré riešia súvislosti a mechanizmy na prekonanie prekážok, ktoré sa prelínajú medzi formálnou a neformálnou starostlivosťou
d) zásady, ktoré riešia súvislosti a mechanizmy na prekonanie prekážok, ktoré sa prelínajú medzi prevenciou/rehabilitáciou a liečením/starostlivosťou
e) zásady, ktoré riešia súvislosti a mechanizmy na prekonanie
prekážok, ktoré sa prelínajú medzi domácou a rezidenčnou starostlivosťou
f) implementačné stratégie
g) zásady, ktoré riešia otázky rôznorodosti a rovnakého prístupu,
t.j. zohľadňujú rozdiely medzi pohlaviami, v kultúre a/alebo sociálne nerovnosti

2.2

Právny rámec

Právny rámec je súhrn pravidiel alebo procedurálnych krokov,
pomocou ktorých sa riešia konkrétne právne prípady. Súčasne
s financovaním a verbálnou komunikáciou je to aj nástroj implementácie politiky. Zároveň môže vymedzovať právne kroky, ktoré
treba podniknúť v prípade, keď nie sú splnené zmluvné záväzky.
V príkladoch sa uvádza, ako má vyzerať právny rámec pre dlhodobú starostlivosť, a tieto príklady musia obsahovať najmenej jednu
z nasledovných kľúčových otázok:
a) legislatívu, ktorá explicitne rieši dlhodobú starostlivosť so zreteľom na neformálnych opatrovateľov
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b) legislatívu, ktorá explicitne rieši dlhodobú starostlivosť so zreteľom na zdravotnú a sociálnu starostlivosť
c) legislatívu, ktorá explicitne rieši dlhodobú starostlivosť so zreteľom na plánovanie pracovnej sily
d) legislatívu, ktorá explicitne rieši dlhodobú starostlivosť so zreteľom na autorizáciu, akreditáciu a systémy kvality
e) legislatívu, ktorá explicitne rieši dlhodobú starostlivosť so zreteľom na koordináciu alebo integráciu zariadení alebo služieb

2.3

Mechanizmy správy a riadenia

Mechanizmus správy a riadenia je špecifický proces, ktorý súvisí
s tvorbou rozhodnutí, výkonnosťou a kontrolou formálnych a neformálnych poskytovateľov dlhodobej starostlivosti. Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) Inštitúcia budovaná k tomu, aby sa podporovala a uznala dlhodobá starostlivosť ako špecifická oblasť, na ktorú treba sústrediť pozornosť (napr. agentúry zabezpečujúce rovnosť, poistný
systém, kampane na zvyšovane povedomia)
b) Podpora kontraktačných a finančných mechanizmov
c) Podpora zameraná na poskytovanie viacúrovňovo spravovanej
dlhodobej starostlivosti
d) Popis riadiacich mechanizmov týkajúcich sa prístupu a kritérií
oprávnenosti
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Zviditeľnovanie kľúčových tém

Táto téma obsahuje príklady toho, ako sú základné oblasti prevencia a rehabilitácia, kvalita a neformálna starostlivosť zastúpené
v politike, správe a riadení. Kľúčové témy preto obsahujú:
a) Programy a iniciatívy na podporu prevencie a rehabilitácie
b) Programy a iniciatívy na podporu neformálnej starostlivosti
c) Programy a iniciatívy na podporu rozvoja kvality
d) Programy a iniciatívy na podporu posilnenia užívateľov
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Dráhy a procesy

Táto téma sa sústreďuje na spôsob, akým starší ľudia a neformálni
opatrovatelia vstupujú a opúšťajú procesy starostlivosti. Podáva
príklady procesov, ktoré sú nevyhnutné, aby riešili potreby. Dráhy
a procesy idú ruka v ruke: dráha predstavuje longitudinálny prierez
rôznych zariadení, s ktorými staršia osoba a neformálny opatrovateľ prídu do kontaktu od chvíle, kedy vstúpia do dlhodobej starostlivosti, až pokým ju opustia. Procesy predstavujú všetky odborné
činnosti, ktoré prebiehajú v zúčastnených organizácií a medzi nimi,
prípadne na úrovni poskytovania služieb.

3.1

Prístup ku službám

V určitom bode svojho života budú starší ľudia potrebovať starostlivosť.
Toto je kritické obdobie, v ktorom sa v prvom rade musia identifikovať
potreby staršej osoby a neformálna sieť, aby sa zistilo, ktorým potrebám treba vyhovieť, v akom časovom rozsahu, akým spôsobom a kto
bude službu poskytovať. Príklady toho, ako tieto dráhy a procesy fungujú, musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) vyhľadávanie jednotlivých prípadov pomocou rutinných skríningových služieb (napr. preventívne návštevy v domácnosti)
b) prenos informácií medzi službami alebo agentúrami
c) záujmy a zapájanie starších ľudí a opatrovateľov, ktoré by mali
brať do úvahy ich práva, informácie, možnosti voľby a nároky
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d) ako služby zohľadňujú rôznorodosť a rovnosť prístupu z hľadiska kultúrnych rozdielov, rozdielov pohlaví a triednej príslušnosti tak, aby neboli diskriminačné
e) riadenie/indikátory výkonnosti, ktoré súvisia s prístupom ku službám
f) etické smernice

3.2

Posudzovanie potrieb

Po vstupe do systému dlhodobej starostlivosti treba najprv potreby posúdiť a potom v pravidelných intervaloch prehodnocovať,
aby sa určili a pripravili správne dráhy a procesy, ktoré zabezpečia
zladenie odborných vstupov a potrieb. Príklady musia obsahovať
popis hodnotení nárokov na služby a/alebo dávky, ako aj v rámci
organizačných štruktúr a obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) multidisciplinárne hodnotenie (protokoly, nástroje a metódy)
b) nástroje a metódy hodnotenia (potreby starších ľudí a/alebo
neformálnych opatrovateľov), protokoly
c) ďalšie sledovanie posudzovania potrieb (prenos informácií)
d) práva starších ľudí a/alebo neformálnych opatrovateľov: informovanosť, spoločná tvorba rozhodnutí, konsenzus, pravidlá o dodržaní súkromia, sťažnosti, názor ďalšieho odborníka
e) zaoberať sa rôznorodosťou (kultúrne, sociálno-ekonomické nerovnosti)
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Prepustenie z odbornej starostlivosti, ukončenie
profesionálnych kontaktov

V určitom čase sa odborné kontakty prerušia alebo sa vyberie nové zariadenie, v ktorom sa bude poskytovať starostlivosť.
V mnohých prípadoch sa hlavná povinnosť poskytovania starostlivosti prenesie na inú službu alebo odborníka; v niektorých
prípadoch do siete neformálnej starostlivosti. V malom počte
prípadov staršia osoba znovu nadobudne nezávislé bývanie.
Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) ako prebieha ďalšie odborné alebo neformálne sledovanie,
jeho dostupnosť a pripravenosť
b) ako sú zabezpečené práva starších ľudí a ich opatrovateľov (informácie priateľské voči užívateľovi, spoločná tvorba rozhodnutí, súhlas so starostlivosťou, pravidlá o dodržaní súkromia,
sťažnosti, názor druhého odborníka)
c) prenos informácií (dokumentácia, plán starostlivosti) a povinností (logistika)
d) sprostredkovanie informácií starším ľuďom, dialóg o neformálnej sieti, uvoľňovanie a posilňovanie kapacít
e) spôsob zabezpečenia financovania ďalšieho stupňa poskytovanej starostlivosti a služieb
f) vyhodnocovanie výsledkov
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Interdisciplinárna práca

Vzhľadom na to, že potreby starších ľudí a neformálnej siete ich
starostlivosti sú obyčajne komplexné, dlhodobá starostlivosť si
vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu. Odborníci, zaoberajúci sa
dlhodobou starostlivosťou, často pracujú v rôznych organizačných
štruktúrach. To prináša so sebou mnohé problémy, týkajúce sa čo
najlepšieho zabezpečenia interdisciplinárnej a interorganizačnej
práce tak, aby sa zachoval všeobecný súlad všetkých komplexných
dráh. Príklady musia obsahovať popis a dôkazy najmenej jednej
z nasledovných kľúčových otázok:
a) podporovať kultúru spolupráce (požiadavky, výcvik, budovanie
tímov)
b) medziprofesné výmeny/rozvoj/dohody o pohľadoch na starostlivosť a dráhy
c) prenos informácií (plány o spoločnej starostlivosti, registre/dokumentácia)
d) zodpovednosť, povinnosti, zaoberajúce sa hierarchiami a profesionálno-kultúrnymi konfliktami
e) nové spôsoby zapájania starších ľudí a/alebo neformálnych opatrovateľov
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Manažment a vodcovstvo

Zlepšenie a pokrok, týkajúce sa spájajúcich mechanizmov, jednak
v rámci komplexného systému dlhodobej starostlivosti, jednak medzi dlhodobou starostlivosťou a zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, si vyžadujú náročné a inovatívne postupy v manažmente
a vedení, ako napríklad rozvoj organizácie, manažment ľudských
zdrojov a interorganizačné vzťahy. Treba sa zamerať aj na rozvoj
kvality, integráciu predstáv starších ľudí a neformálnych opatrovateľov, ako aj orientácie na prevenciu a rehabilitáciu.

4.1

Manažérske a vedúce kompetencie a zručnosti

Pre rozvoj a udržanie manažérskych a vedúcich kompetencií a zručností sú potrebné manažérske postupy. Odborné skúsenosti z vedenia v rámci dlhodobej starostlivosti tvoria základ inovácie a organizačného a odborného rozvoja. Príklady musia obsahovať opis možných
postupov, vrátane najmenej jednej z nasledovných kľúčových otázok:
a) posilňovanie vedenia a manažmentu primeraným odborným
výcvikom
b) budovanie manažérskych a vedúcich kompetencií v organizáciách pomocou vedenia lektorov (mentorship), dočasného prevedenia na prácu na iné pracovisko (secondment) a získavania
pracovných skúseností pozorovaním (shadowing)
c) ustanovenie kompetencií vedenia sietí
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Zabezpečenie kvality na úrovni pracovnej sily

Personál v dlhodobej starostlivosti musí mať komplexnú odbornú vybavenosť, kvalifikáciu a podporu, aby poverené osoby, tímy, skupiny alebo
partneri (oddelenia) s rôznymi úlohami, povinnosťami, skúsenosťami
a kompetenciami mohli plniť špecifické funkcie a úlohy. Príklady musia
obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) odbornú prípravu odborníkov v interdisciplinárnej/interprofesnej práci
b) umožnenie prenosu vedomostí medzi odborníkmi
c) posilňovanie vedomostí, zohľadňujúcich rôznorodosť a postoje
personálu, podpora a využívanie multi-etnických tímov
d) formovanie pracovných profilov, podpora a vzájomný súlad
komplexných dráh
e) budovanie kompetencií, týkajúcich sa preventívnej a rehabilitačnej dlhodobej starostlivosti
f) budovanie kompetencií a poskytovanie kapacít pre podporu
a komunikáciu so staršími ľuďmi

4.3

Zmluvná základňa dráhových spojení

Treba zadefinovať tie zmluvné a predzmluvné nástroje, ktoré
umožňujú spájanie činností, a príklady musia obsahovať najmenej
jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) využívanie zmlúv alebo dohôd za účelom vzniku a udržania procesov medzi službami a/alebo organizáciami
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b) zmluvy alebo dohody, ktoré spájajú služby po odbornej aj manažérskej stránke
c) zmluvy alebo dohody, ktoré špecifikujú financovanie v rámci služieb

4.4

Administratívna podpora na vzájomných
prepojeniach

Administratívna podpora je veľmi dôležitá pre zníženie zaťaženosti byrokraciou v rámci jednotlivých služieb aj medzi nimi. Príklady
musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) ako podporujú organizácie zavedenie administratívnych vzorov
aj procesov medzi službami alebo organizáciami tak, aby sa dosiahla kompatibilita administratívnych systémov, a zároveň sa
znížila administratívna záťaž

4.5

Zabezpečenie vzťahov so zainteresovanými
subjektmi

Treba uľahčiť vzťahy medzi staršími ľuďmi, neformálnymi opatrovateľmi a inými agentúrami v dlhodobej starostlivosti aj mimo nej.
Príklady musia obsahovať najmenej jeden z nasledovných postupov (kľúčových otázok), ktoré:
a) umožňujú účasť zástupcov starších ľudí a opatrovateľov na formovaní dráh a vhodných prepojení
b) zabezpečia podmienky pre spoločnú tvorbu rozhodnutí starších ľudí a opatrovateľov
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c) mobilizujú organizácie dobrovoľníkov a zabezpečia ich účasť
d) berú u starších ľudí a opatrovateľov do úvahy sociálno-ekonomické, sociálno-kultúrne rozdiely a rozdiely medzi pohlaviami

4.6

Manažment kvality

Manažment kvality hrá v rámci dlhodobej starostlivosti integrálnu
úlohu. Zabezpečuje zlepšenie procesov, štruktúr a výsledkov starostlivosti pomocou manažérskych cyklov. Sem patrí definícia cieľov,
plánovanie a organizovanie služieb za účelom splnenia cieľov, hodnotenie výsledkov a zavádzanie zmien (Nies a kol, 2010). Techniky
manažmentu kvality tvoria napríklad reflexné a reflexívne okruhy
kvality práce s personálom, revízia dráh starostlivosti atď. Príklady
musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) postupy pre podporu a uľahčenie kvality mechanizmov vo vzťahu ku prepájaniu, tvorbe siete, koordinácii alebo integrácii agentúr a organizácií
b) postupy pre zabezpečenie štruktúr a procesov, rešpektujúcich
rôznorodosť
c) postupy pre zabezpečenie kvalitných štruktúr a procesov so zapájaním neformálnych opatrovateľov
d) postupy pre tvorbu štruktúr a procesov, týkajúcich sa prevencie
a rehabilitácie
e) postupy zamerané na kvalitu štruktúr, procesov a výsledkov poskytovateľov dlhodobej starostlivosti
f) postupy k meraniu a zohľadňovaniu spokojnosti užívateľa
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Organizačné štruktúry

Organizačné štruktúry poskytujú služby dlhodobej starostlivosti
na rôznych stupňoch spolu s dráhami individuálnej starostlivosti. Často musí byť k dispozícii dve alebo viac služieb (napr. starostlivosť v domácnosti, akútna lekárska starostlivosť a rehabilitácia), poskytované rôznymi organizáciami, prípadne v rôznych
zariadeniach, dostupné v rovnakom čase. Organizačné štruktúry
musia prijať postupy vzájomného prepojenia a koordinácie, ktoré
pestujú medziodborovú spoluprácu a spoluprácu medzi organizáciami a umožňujú im naraz prispôsobiť špecializované služby
komplexným osobným potrebám starších ľudí aj neformálnych
opatrovateľov. Zavedenie takých prepojených a koordinovaných
postupov predstavuje základnú podmienku pre bezproblémové
dráhy a procesy dlhodobej starostlivosti a môže sa uskutočňovať
v rôznych zariadeniach.
Každá podtéma v tejto téme predstavuje typ zariadenia alebo
miesto pre dlhodobú starostlivosť. Pre každú tému je uvedený zoznam možných postupov. Dôležité je spresniť, ako sú tieto postupy
organizované, aby podporili integrovanú („bezošvú“) starostlivosť.

5.1

Domovy ošetrovateľskej starostlivosti a domovy
s rezidenčnou starostlivosťou

Príklady tohto typu ústavnej starostlivosti zahrňujú doleuvedené
postupy. Otázkou je: ako sú tieto postupy organizované v opatro138
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vateľských domovoch, aby bola zachovaná integrovaná (bezošvá)
starostlivosť? Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) multidisciplinárne tímy
b) štruktúry, ktoré uľahčujú plánovanie individuálnej a multi-profesnej starostlivosti
c) body integrovaného prístupu (napr. čo sa týka odporúčaní, finančných záležitostí, riadenia platieb, viac služieb pre klientov
na jednom mieste – one-stop shops)
d) programy zjednocujúce prevenciu/rehabilitáciu/reintegráciu
e) zariadenia, ktoré pomáhajú zachovávať a udržiavať neformálne
rodinné vzťahy
f) štruktúry, ktoré uľahčujú voľný výber a prístup ku ďalším externým
službám, vrátane medicínskych (vlastní všeobecní lekári), sociálnych
(vlastní kaderníci, priateľstvá) alebo k dobrovoľníckym službám
g) rôznorodosť - kolegialita: uznanie potrieb špecifickej starostlivosti ťažko dosiahnuteľných skupín, najmä ich špecifické potreby pre informácie, koordináciu a podporu za účelom sprístupnenia dostupných služieb a dávok

5.2

Starostlivosť v rámci nemocničného zariadenia

Táto podtéma sa zaoberá úlohami všeobecných alebo geriatrických nemocníc, špecializovaných jednotiek (napr. paliatívnej
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starostlivosti), alebo ambulantných služieb pre ľudí s potrebami
dlhodobej starostlivosti. Ako sú tieto postupy organizované v nemocničných zariadeniach, aby bola podporovaná integrovaná (bezošvá) starostlivosť? Príklady musia obsahovať najmenej jednu
z nasledovných kľúčových otázok:
a) multi-profesné tímy za účelom posudzovania, poskytovania
starostlivosti a liečby
b) flexibilné ambulantné/podporné služby priamo v komunite –
out-reach services/ geriatrické ambulantné tímy
c) integrované programy prevencie, rehabilitácie/remobilizácie/
reintegrácie
d) prístupové body (odporúčania, viac služieb pre klientov na jednom mieste – one-stop shops)
e) služby na denných poliklinikách
f) štruktúry, ktoré uľahčujú komunikáciu a plánovanie s existujúcimi zdrojmi neformálnej starostlivosti a neformálnymi opatrovateľmi
g) štruktúry, ktoré uľahčujú plánovanie integrovaného prepúšťania a ďalšieho sledovania
f) rôznorodosť - kolegialita: uznanie potrieb špecifickej starostlivosti ťažko dosiahnuteľných skupín, najmä ich špecifické potreby pre informácie, koordináciu a podporu za účelom sprístupnenia dostupných služieb a dávok
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Zariadenia prechodnej starostlivosti

Patrí sem dočasná starostlivosť v rámci inštitúcie alebo zariadenia ako
odľahčovacia starostlivosť, denná starostlivosť, intermediačná starostlivosť alebo rehabilitačné jednotky. Ako tieto zariadenia prispievajú ku poskytovaniu integrovanej (bezošvej) starostlivosti? Príklady
musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) štruktúry, ktoré uľahčujú komunikáciu a plánovanie so zdrojmi
formálnej starostlivosti a neformálnymi opatrovateľmi
b) prístupové body (odporúčania, viac služieb pre klientov na jednom mieste – one-stop shops)
c) štruktúry, ktoré uľahčujú plánovanie procesov prehodnocovania a ďalšieho sledovania
d) štruktúry, ktoré uľahčujú plánovanie individuálnej a multi-profesnej starostlivosti
e) integrované programy prevencie/rehabilitácie/reintegrácie
f) rôznorodosť - kolegialita: uznanie potrieb špecifickej starostlivosti ťažko dosiahnuteľných skupín, najmä ich špecifické potreby pre informácie, koordináciu a podporu za účelom sprístupnenia dostupných služieb a dávok

5.4

Asistované bývanie

Asistované bývanie sa dá popísať ako chránené bývanie alebo bývanie pod dozorom inej osoby, a je to prechodný stupeň smerom
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k bývaniu vo vlastnom domove, domove ošetrovateľskej starostlivosti alebo v rezidenčnej starostlivosti. Ako sú tieto postupy organizované v zariadeniach asistovaného bývania, aby bola zachovaná integrovaná starostlivosť? Príklady musia obsahovať najmenej
jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) štruktúry, ktoré uľahčujú individuálne a multiprofesné plánovanie starostlivosti a usporiadania bývania
b) prístupové body (odporúčania, viac služieb pre klientov na jednom mieste – one-stop shops)
c) štruktúry, ktoré pomáhajú zachovávať a udržiavať neformálne
rodinné vzťahy
d) štruktúry, ktoré uľahčujú voľný výber a prístup k ďalším externým službám, vrátane medicínskych (vlastní všeobecní lekári),
sociálnych (vlastní kaderníci, priateľstvá) alebo k dobrovoľníckym službám
e) štruktúry, ktoré uľahčujú koordináciu so zdrojmi formálnej starostlivosti (napr. prevencia a/alebo rehabilitácia)

5.5

Formálna starostlivosť doma a v komunite

Tieto služby starostlivosti sú poskytované doma alebo v komunite,
aby sa dosiahla čo najväčšia nezávislosť a predišlo sa prijatiu do
ústavného zariadenia. Patria sem mobilné alebo terénne tímy, paliatívna starostlivosť, migrujúca starostlivosť a budú do nej patriť aj
nové spôsoby starostlivosti v komunite medzi dlhodobou starostlivosťou a zdravotnou a sociálnou starostlivosťou, ako sú napríklad
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farmy, kde sa poskytuje starostlivosť o ľudí s rôznymi potrebami
starostlivosti a zároveň sa učia poľnohospodárskym prácam ( tzv.
care farms), centrá pre ľudí s demenciou alebo pre ľudí s inými
potrebami starostlivosti. Ako je organizovaná formálna starostlivosť v domácnosti a komunite, aby bola bezproblémová a aká je jej
štruktúra? Ako prispievajú verejné, súkromné ziskové a neziskové
organizácie? Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) prístupové body (odporúčania, poradenstvo, viac služieb pre
klientov na jednom mieste – one-stop shops)
b) flexibilné a adaptačné služby, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a individuálnemu životnému štýlu
c) multiprofesné tímy (napr. preventívne/rehabilitačné opatrenia)
d) štruktúry, ktoré uľahčujú koordináciu a spoluprácu s inými formami formálnej a/alebo neformálnej starostlivosti (vrátane pohybu a prepravovania)
e) štruktúry, ktoré uľahčujú komunikáciu, plánovanie a poskytovanie starostlivosti s neformálnymi opatrovateľmi
f) nezávislí praktici ako prvo-kontaktné osoby a /alebo osobní
manažéri alebo manažéri starostlivosti
g) rôznorodosť - kolegialita: uznanie potrieb špecifickej starostlivosti ťažko dosiahnuteľných skupín, najmä ich špecifické potreby pre informácie, koordináciu a podporu za účelom sprístupnenia dostupných služieb a dávok
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Praktickí lekári v súkromnej praxi

Táto subtéma sa týka špecializačných centier alebo skupín v rámci organizácií, ktoré sa špecializujú na prípadový manažment alebo manažment starostlivosti. Aké organizačné prístupy využívajú
k tomu, aby podporovali „bezošvú“ (kontinuálnu) starostlivosť?
Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) spoločné prístupové body/miesta (poradenstvo, informácie na
jednom mieste – one-stop-shop)
b) štruktúry, ktoré podporujú multiprofesionálne a medziorganizačné plánovanie starostlivosti a koordináciu
c) štruktúry, ktoré sú zodpovedné za plánovanie starostlivosti
a koordináciu medzi rozličnými typmi služieb (ako nezávislý poskytovateľ)
d) rôznorodosť -ústretovosť: uznanie potrieb špecifickej starostlivosti ťažko dosiahnuteľných skupín, najmä ich špecifické potreby pre informácie, koordináciu a podporu za účelom sprístupnenia dostupných služieb a dávok
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Prostriedky a zdroje

Táto téma sa venuje kľúčovým aspektom financovania (vrátane finančných mechanizmov a rozpočtovania) a ľudským zdrojom v dlhodobej starostlivosti, ako aj informačným technológiám a ďalším
mechanizmom technickej podpory. Vzhľadom na to, že výdavky na
dlhodobú starostlivosť budú v budúcich desaťročiach stúpať, bude
mimoriadne dôležité, aby sa zdroje využívali čo najefektívnejšie –
preto navrhovanie spoločných finančných mechanizmov a alokácia finančných a ľudských zdrojov bude kľúčovou otázkou zabezpečenia podpory pre ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti.

6.1

(Spoločné) financovanie

Táto podtéma je o financovaní a finančných mechanizmoch, explicitne navrhnutých pre služby dlhodobej starostlivosti, zariadenia a schémy finančnej podpory. Príklady by mali byť uvedené pre
všetky krajiny, pretože to bude dôležitá základná informácia, od
ktorej sa budú odvíjať ďalšie témy a podtémy, najmä ak sa reformy zameriavajú na podporu spoločného financovania zdravotnej
a sociálnej starostlivosti. Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) typy financovania (založené na poistení vs. na daniach)
b) finančné stimuly medzi rôznymi úrovňami financovania (národné vs. regionálne alebo miestne; zdravotné vs. sociálne; formálne vs. neformálne úrovne; úloha poisťovní/agentúr)
c) poverenie a zmluvy s jednotlivými alebo spojenými rozpočtami
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Rozvoj, alokácia a financovanie ľudských zdrojov

Táto podtéma by mala vyzdvihnúť prostriedky a mechanizmy na
vzdelávanie a odborný výcvik odborného personálu v službách dlhodobej starostlivosti, ale aj alokáciu a udržanie personálu v tomto sektore. Aké sú úspešné mechanizmy pre výber a udržanie personálu v službách dlhodobej starostlivosti? Akú úlohu hrá úroveň
platieb v politike udržania personálu na organizačnej úrovni? Príklady musia obsahovať najmenej jednu z kľúčových otázok:
a) modely náboru personálu (vrátane náboru v tretích krajinách)
b) úrovne platieb personálu v dlhodobej starostlivosti
c) (nové) profily zamestnania v dlhodobej starostlivosti
d) vzdelanie nového typu alebo kariérne modely

6.3

Podpora neformálnych opatrovateľov ako zdroja
v dlhodobej starostlivosti

Táto podtéma podchytáva potrebu špecifickej podpory pre neformálnych opatrovateľov, ktorí sú a zostávajú dôležitým zdrojom pre
ľudí s potrebami dlhodobej starostlivosti. Sem patria nielen príklady, ktoré popisujú finančný prepad (off-set) voči profesionálnym
výdavkom, ale aj tie, ktoré popisujú finančné alebo iné výhody pre
neformálnych opatrovateľov. Príklady musia obsahovať najmenej
jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) finančné podporné schémy pre neformálnych opatrovateľov
a ich financovanie
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b) financovanie služieb, odborný výcvik a ďalšia vecná podpora,
orientované na neformálnych opatrovateľov
c) financovanie iniciatív na vyrovnanie práce a opatrovateľskej
činnosti

6.4

Finančné indikátory

Chýbanie údajov o hmotných finančných ukazovateľoch dlhodobej starostlivosti na organizačnej a systémovej úrovni sa kritizovalo v uplynulých desaťročiach vo všetkých relevantných štúdiách.
Stále sú však k dispozícii základné indikácie na organizačnej a systémovej úrovni a predložené príklady by mali zohľadňovať trendy
a tendencie tak, aby sa diskusie zakladali na doplňujúcich dôkazoch a národná prax bola hodnotená za použitia súvisiacich dôkazov. Väčšina týchto ukazovateľov existuje a bude predložená v porovnávacích tabuľkách. Príklady musia obsahovať najmenej jednu
z nasledovných kľúčových otázok:
a) výdavky na dlhodobú starostlivosť ako percento z HDP
b) percento populácie s potrebami dlhodobej starostlivosti v rezidenčnej starostlivosti v porovnaní s domácou starostlivosťou
b) percento populácie s potrebami dlhodobej starostlivosti, využívajúce služby v komunite
c) počet zamestnancov pracujúcich v dlhodobej starostlivosti (ako
percento celkovej pracovnej sily)
d) percento financovania zo strany zainteresovaných subjektov
(verejné, súkromné, platby v hotovosti, iné)
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Ukazovatele výsledkov

Hľadáme príklady, ktoré sa nachádzajú na ceste rozvoja a hodnotenia výsledkov alebo aspoň ukazovateľov, orientovaných na výsledky na organizačnej či dokonca systémovej úrovni. Ktoré ukazovatele orientované na výsledky sa používajú na dôkaz účinnosti
služieb dlhodobej starostlivosti? Príklady musia obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) iniciatívy, ktoré sa snažia rozvíjať a zavádzať ukazovatele výsledkov
b) náklady na rôzne služby vo vzťahu k užívateľom
c) metódy a ukazovatele používané na meranie kvality služieb

6.6

Úloha informačných technológií

V posledných desaťročiach hrajú informačné technológie (IT) dôležitú úlohu v rozvoji zdravotnej starostlivosti. Týka sa to technológie
v chirurgii a iných aplikáciách, ako aj administratívnych a manažérskych aplikácií (E-zdravie). Trochu s oneskorením, ale aj sociálna starostlivosť a služby dlhodobej starostlivosti začali implementovať IT
riešenia v organizácii služieb a v zlepšovaní domáceho prostredia
– od mobilných telefónov s aplikáciami manažmentu starostlivosti
až po tzv. inteligentné domy (smart homes). Aké sú IT riešenia na
prekonanie prekážok a problémov, ktoré sa prelínajú medzi organizáciami so zdravotnou a sociálnou starostlivosťou? Príklady musia
obsahovať najmenej jednu z nasledovných kľúčových otázok:
a) úspešné IT riešenia v okolitých zariadeniach s asistovaným bývaním a tzv. inteligentnými domami (smart housing)
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b) úspešné IT riešenia v manažmente dlhodobej starostlivosti
c) IT aplikácie na vzájomných prepojeniach medzi odborníkmi
v zdravotnej a sociálnej starostlivosti
d) IT aplikácie na vzájomných prepojeniach medzi spravovaním
zdravotnej a sociálnej starostlivosti

149

Rámec pre dlhodobú starostlivosť

Billings a kol., 2011

Vzor popisu a analýzy praktických príkladov
v projekte INTERLINKS
Nasledujúci vzor (formulár) sa bude používať na popis a analýzu
praktických príkladov, zameraných na vyššie uvedené témy, podtémy a kľúčové otázky. Všetci partneri ho budú používať na vyplnenie
praktických príkladov ako oddelený dokument WORD. Bude tiež
slúžiť ako základ pre back-end internetovej stránky projektu INTERLINKS – text tlačený kurzívou pod každým nadpisom kategórie poskytuje rýchlu a doplňujúcu informáciu, ktorá sa neukáže vo frontend. Pre niektoré kategórie sa špecifikoval obmedzený počet slov.
Téma
Podtéma
Kľúčová otázka (y)
Ktoré sú kľúčové otázky?
Vyberte si z kľúčových otázok v modeli INTERLINKS
(web: rozbaľovacie menu)
Názov
Zhrnutie tohto príkladu
V tejto časti sa sústreďte na nasledujúce aspekty:
Kde sa tento príklad realizuje (miestna, regionálna, národná úroveň)? V akom prostredí sa realizuje (napr. v individuálnej organizácii, v rámci viacerých organizácií, v rámci celého systému)? Prečo
bol príklad vyvinutý? Aké sú/boli hlavné výsledky?
Max. 150 slov, bez nadpisov
V čom je hlavný prínos pre osoby odkázané na
starostlivosť a / alebo pre opatrujúce osoby?
V čom je hlavné posolstvo príkladu pre prax a /alebo politiku vo vzťahu k tejto podtéme?
Linky na iné INTERLINKS praktické príklady
Krajina
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Stav
Vyberte z nasledovného: pilotný projekt (ukončený),
pilotný projekt (prebiehajúci), projekt (ukončený),
projekt (prebiehajúci), implementovaná prax (pre obmedzenú oblasť), široko rozšírená prax/zavádzanie.
Kľúčové slová
Prečo bol príklad implementovaný?
V tejto časti sa zamerajte na uvedené aspekty: Aké
boli dôvody pre začatie tohto príkladu? Na aké prieniky alebo chýbajúce miesta je príklad zameraný?
Pre aké cieľové skupiny? 1
Žiadne nadpisy,, max. 200 slov
Popis príkladu
V tejto časti sa rieši predmet príkladu (typ intervencie, služby, politické opatrenie, politický dokument,
legislatíva). Kto sú/boli hráči a kto je/bol hnacou
silou pohybujúcou príklad dopredu (iniciátor, podporovateľ, promotér, užívatelia a opatrovatelia)? Ako
to ovplyvňuje/nilo odkázané osoby a/alebo opatrujúce osoby? Ako to prebieha(prebiehalo)? (vložte aj
náklady, zdroje), kedy, kde?
Max. 300 slov s odkazmi, s podrobnejšou informáciou
Aké sú / boli efekty?
V tejto časti popíšte dopad, podložený dôkazmi: Nakoľko je príklad účinný vo vystihnutí medzier a zlepšovaní vzájomných kontaktov? Príklad musí brať do
úvahy preukázané alebo potenciálne dopady na
všetky alebo na čo možno najviac týchto skupín:
starších ľudí, neformálnych opatrovateľov, formálnych opatrovateľov, organizáciu/medziorganizačnú
spoluprácu, náklady? Aký je systémový dopad (rozsah, do akého príklad mení spôsob poskytovania
dlhodobej starostlivosti v rámci systémov alebo služieb)? Je dôkaz o udržateľnosti alebo uplatnení príkladu? Bol už príklad zavedený niekde inde?
Max. 300 slov

1 Pozri zoznam v prílohe.
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Silné stránky a obmedzenia
V tejto časti sa vyjadrite ku silným a slabým stránkam, možnostiam a hrozbám, úmyselným a neúmyselným výsledkom/účinkom. Doplňte aj všetky pochybnosti, či boli príčinou výsledkov opatrenia, zásahu alebo služby.
Zoberte do úvahy perspektívu odkázaných aj opatrujúcich osôb.
Max. 200 slov
Kredity
Autor/rka a organizácia, posudzovateľ/ľka, príklad
verifikoval..... a organizácia (ak je k dispozícii, odvolajte sa na hlavnú osobu príkladu)
Odkazy na dokumenty/webové stránky
Referencie, odporúčania pre ďalšie čítanie (literatúra, internetové odkazy)
Spätná väzba
1) Aké sú hlavné posolstvá,
ktoré si odnášate z tohto
Vyplnia čitatelia, nie autori alebo recenzenti
praktického príkladu?
2) Poznáte podobné príklady vo vašej krajine alebo
niekde inde? Ak áno, aké
aspekty či črty týchto
príkladov by sa mali brať
do úvahy?
3) Nakoľko bol (alebo nebol)
tento praktický príklad
užitočný pre váš národný
/ odborný kontext?
4) Ďalšie poznámky
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Príloha - Terminológia
Za účelom zjednotenia terminológie odporúčame používať nasledujúce výrazy:
• Témy/podtémy/kľúčové otázky (viď úvod)
• Starší ľudia: užívatelia služieb alebo cieľová skupina, pre ktorú
fungujú služby dlhodobej starostlivosti; je jasné, že dlhodobá
starostlivosť slúži aj iným skupinám, projekt INTERLINKS je zameraný na starších ľudí, najmä na tých, ktorí sú vystavení riziku
alebo sú ľahko zraniteľní, závislí alebo sa vyznačujú dlhotrvajúcimi následkami chorôb (napr. demencia, mozgové príhody,
Parkinsonova choroba)
• Neformálni opatrovatelia: osoby, ktoré sa pravidelne starajú
o starších ľudí z dôvodu emocionálnej väzby alebo príbuzenského vzťahu, pocitu povinnosti ako partner, dieťa alebo staršia
osoba, susedia, priatelia, dobrovoľníci.
• Formálni opatrovatelia/odborníci: osoby, ktoré sa starajú o starších ľudí na základe platených vzťahov; osoby so stredným alebo
vyšším vzdelaním sa nazývajú „odborníci“.
• Vzájomné prepojenia: mechanizmy, nástroje a organizačné
štruktúry na prekonanie organizačných a profesionálnych medzier a nezrovnalostí medzi službami, ktoré sú prekážkou optimálnej starostlivosti o starších ľudí.
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Záver
Projekt INTERLINKS v roku 2011 končí. V jeho záverečnej
fáze plánuje slovenský riešiteľský tím vydať tretí diel publikácie k dlhodobej starostlivosti o staršie osoby na Slovensku
a v Európe, v ktorej sa budeme venovať osobitne otázkam riadenia a financovania dlhodobej starostlivosti. Je to oblasť, ktorá je
veľmi komplexná a náročná, synergizujúca všetky vecné problematiky (neformálna starostlivosť, kvalita v službách dlhodobej starostlivosti, či problematika prevencie a rehabilitácie v starostlivosti o starších ľudí), ktorým sa projekt INTERLINKS počas trojročnej
realizácie venoval.

