„Předložená práce se zabývá aktuálním a velmi potřebným tématem nejen
v rámci Slovenské republiky, ale obecně v Evropské unii. Tato problematika je významná v České republice i v dalších zemích, které se potýkají vedle stárnutí populace rovněž s ekonomickou krizí. Rovněž historickým vývojem narušená jak tradiční
rodina, tak úcta ke staří, jako jedna z hodnot společnosti, přispívají k akcentu na
závažnost pojednávané problematiky... Základním cílem, který si autorky vytkly, je
překonání stereotypního myšlení v oblasti špatného zacházení nebo i týrání starých
lidí. Zároveň autorky mají další ambici – ukázat moderní přístup k pojednávané
problematice a možnosti prevence společensky škodlivých jevů... Mám za to, že
z hlediska doložení svých vývodů a především jako doporučení, jak zjišťovat společensky škodlivé jevy, které mohou v mnoha případech naplňovat znaky trestné
činnosti, autorky svůj cíl rozhodně splnily. Rovněž je naplněn moderní a uživatelsky dobře uchopitelný přístup k pochopení, co je špatné zacházení se seniory a jaké
jsou nástroje prevence tohoto jednání... Předloženou práci považuji za přínosnou
a její publikaci doporučuji. Rovněž považuji za vhodné, aby kniha byla náležitě propagována a dostala se k co největšímu počtu čtenářů“.
JUDr. Olga Sovová, PhD.
„Autorky sa zameriavajú na tému výsostne aktuálnu, o ktorej existuje viac informácií a analýz v zahraničí, ako u nás, ale z dostupných domácich zdrojov sa pokúsili ich zasadením do jasného konceptuálneho rámca vyťažiť maximum. Nóvum
ich prístupu je v pokuse o komrehenzívny prístup k téme - t.j. nielen odkrývajú
a pomenúvajú problémy, ale snažia sa ich analyzovať, uvádzať do vzájomných
súvislosti a napokon navrhujú aj konkrétne riešenia... Ich prácou sa urobil krok
k prekonaniu silnej parcializácie tejto témy, v ktorej doteraz prevládal vždy jeden
uhol pohľadu – či už pohľad domáceho násilia, inštitucionálneho násilia alebo istého doplnku v diskurse o násilí na ženách, deťoch či zdravotne postihnutých... Práca
vysiela jasný signál potreby riešenia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako
aj širší odkaz, že tabuizovanie tejto témy udržiava jej obchádzanie, tolerovanie a zníženú sociálnu senzibilitu, čo je jednoznačne brzdou ďalšieho spoločenského rozvoja
a určite neprispieva k pocitu šťastia, dôvery a úcty, ktorý si starší ľudia zasluhujú“.
PhDr. Peter Guráň, PhD.
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Predslov
Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
ako priorita Svetovej zdravotníckej organizácie
(Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku)

Za posledné dve desaťročia sa stále viac pozornosti venuje otázke
zneužívania a týrania starších vo výskume, v politike aj v praxi. Správa, ktorú vydal Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie
pre Európu (WHO/Europe) v júni 2011, odhalila, že každý rok 2,7%
(štyri milióny) všetkých ľudí vo veku 60 rokov a viac má skúsenosť
s fyzickým týraním a zneužívaním, 19,4% (29 miliónov) zažíva duševné týranie a zneužívanie, 3,8% (šesť miliónov) zažíva finančné
zneužívanie a 0,7% (jeden milión) sexuálne zneužívanie.
Podľa definície WHO je zneužívanie a týranie starších jednorazový alebo opakovaný čin objavujúci sa v akomkoľvek vzťahu,
ktorý spôsobuje ujmu alebo nešťastie staršej osobe. Týraním sa
rozumie predovšetkým zlé zaobchádzanie so zverenou osobou
vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti a bezcitnosti, neúcty až
ponižovania, ktoré poškodená osoba pociťuje ako ťažké príkorie.
Samostatným problémom je nebezpečný jav týrania v ústavnej
starostlivosti, obzvlášť v dlhodobej. Osamelí, závislí, často nepohybliví a dementní ľudia sú mimoriadne bezbranní proti všetkým
formám týrania, šikanovania alebo zanedbávania. Je to závažný
spoločenský problém, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. Je potrebné ho riešiť. Ak sa neprijmú primerané systémové,
predovšetkým preventívne opatrenia, situácia sa bude zhoršovať,
pretože počet starších sa zvyšuje.
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Aj keď sú dôkazy, že Slovensko kopíruje tento celoeurópsky
trend, cielených a reprezentatívnych výskumov je málo. Súčasťou
prípravy Národného programu aktívneho starnutia na Slovensku
pre roky 2014-2020, na ktorej Výbor pre seniorov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť spolupracuje s WHO/Europe, je aj zadanie zmapovať
rozsah zneužívania a týrania starších, na základe ktorého bude
možné formulovať politiky, ako tomuto nežiaducemu javu v budúcnosti predchádzať. Cieľom bolo zisťovanie skúseností zamestnancov a zamestnankýň zariadení sociálnych služieb s problematikou zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, prispieť k postupnému
prekonávaniu stereotypov, ktoré v oblasti zlého zaobchádzania
so staršími osobami stále fungujú.
V súčasnosti sa stáva problematika prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rozličných prostrediach (v rodine, komunite,
službách) významnou odborno-politickou prioritou. Profesionálni
pracovníci a pracovníčky v rámci služieb rezidenčnej starostlivosti
sa pritom považujú za významných aktérov, ktorí môžu napomáhať
odhaľovať (diagnostikovať) rozličné formy násilného správania voči
tejto skupine ľudí a pomáhať pri zmierňovaní ich dôsledkov.
Diagnostika týrania a zanedbávania seniorov je nedostatočná
a podceňovaná. Podľa skúseností sú lekári menej aktívni a identifikujú menej prípadov ako sociálni pracovníci a iní odborníci. Jedným
z dôvodov je netradičnosť chápania tohto javu ako medicínskeho
problému. Prieskum odhalil, že riziká seniorskej populácie zahŕňajú vekovú diskrimináciu, sociálnu exklúziu, nízke príjmy v starobe,
ktoré nepostačujú na zabezpečenie najzákladnejších životných potrieb, nedostatok služieb a starostlivosti – nerovnosť prístupu k službám, generačnú intoleranciu (pracovné príležitosti, vedúce pozície,
bývanie), neznalosť ich problémov a potrieb, podceňovanie potreby
liečiť starších - diskriminácia v prístupe k zdravotným službám, nízke právne vedomie a nedostatok informovanosti.
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Autorky publikácie píšu, že dnes sa žiadna krajina nemôže dištancovať od potreby vyrovnávania sa s existenciou zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi ako sociálno-patologického fenoménu. Nie všetci
kľúčoví hráči sú pripravení otvorene o tejto problematike rozprávať
a zaujímať k nej kvalifikované stanovisko s následným premietnutím do relevantných politík. Úloha štátu pri vytvorení právneho rámca pre efektívne riešenie zneužívania a týrania starších je základným
predpokladom pre riešenie. Verím, že táto publikácia bude užitočnou pomôckou na ceste k eliminácii týrania a zneužívania starších,
ktorí žijú okolo nás, medzi nami, spolu s nami.
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Úvod – O kontexte a účele
(Autorky)

Dnes sa prakticky žiadna krajina nemôže dištancovať od potreby vyrovnávania s existenciou zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi ako sociálno-patologického fenoménu. To ale neznamená,
že všetky krajiny a ich kľúčoví „verejní hráči“ sú rovnako pripravení
otvorene o tejto problematike rozprávať, s následným premietnutím
výsledkov verejnej diskusie do relevantných politík. J. Štamberková
(2002:42) pred niekoľkými rokmi otvorene priznala, že v Českej republike „...stále trvá stádium popíraní tohto jevu“ (in Tošnerová, 2002). Podobné
stanovisko odznelo aj na Tematickom zasadnutí Výboru pre seniorov
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorý sa 8. apríla 2013 osobitne venoval problematike týrania, zneužívania a zanedbávania starších ľudí so zámerom formulovať rámcové
východiská pre prípravu Národného programu aktívneho starnutia.
K spracovaniu tejto publikácie sme sa rozhodli práve v kontexte
pripravovaného národného dokumentu a potreby zodpovedať otázku, akým spôsobom zakomponovať problematiku zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi do širšej problematiky aktívneho a dôstojného
starnutia. Súvisiacou rozhodujúcou okolnosťou bola prebiehajúca
spolupráca Slovenska s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej
organizácie pre Európu, ktorá je už dlhodobejšie orientovaná aj na
problematiku dlhodobej starostlivosti o staršie osoby, vrátane prevencie zlého zaobchádzania s touto cieľovou skupinou. Uvedený
druh prevencie patrí medzi priority Svetovej zdravotníckej organizácie, vďaka čomu je Slovensko z úrovne Regionálneho úradu SZO pre
Európu prijímateľom cielenej podpory (finančnej aj konzultačnej)
pri príprave rozhodujúcich národných dokumentov v tejto oblasti.
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Pre účely publikácie sme si osvojili východiskovú tézu E.G. Krug
et al. formulovanú v prvej Svetovej správe o násilí a zdraví spracovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2002, že: „Pokiaľ
budú starší ľudia v spoločnosti nedoceňovaní a marginalizovaní, budú trpieť stratou sebaidentity a vysokým rizikom diskriminácie a všetkých foriem
zneužívania“ (Krug et al., 2002:141). Vychádzajúc z tejto tézy je našou
primárnou ambíciou predstaviť problematiku zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi ako ľudsko-právnu otázku a popísať jej vývoj
za posledných približne 20 rokov.

Chceme prispieť k postupnému prekonávaniu stereotypov, ktoré v tejto oblasti stále fungujú. Napríklad, že zlé zaobchádzanie
so staršími ľuďmi zasahuje takmer výlučne sféru opatrovania
a dlhodobej starostlivosti a že je v tomto kontexte primárne otázkou individuálneho zlyhania opatrujúcej osoby, prípadne oboch
strán opatrovateľských vzťahov. Za stereotyp považujeme aj to,
ak sa zlé zaobchádzanie s uvedenou skupinou ľudí vzťahuje najmä na rodinné prostredie, či to, že pod zlým zaobchádzaním si
treba prestavovať predovšetkým fyzické ataky na starších ľudí.
Stereotypným je aj postoj, že služby poskytované rezidenčnou
formou sú samé o sebe ubližujúcim a ohrozujúcim faktorom, nakoľko sú založené na donútení, a že sa im teda treba vyhýbať.
Stereotypne zvykneme dokonca tvrdiť, že sa uvedenej problematike doposiaľ nikto výskumne a intervenčne nevenoval, a teda,
že sa ňou v súčasnosti prakticky len začíname zaoberať.

Problematike diagnostických aspektov zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi v rezidenčnej dlhodobej starostlivosti, ktorá predstavovala pôvodný autorský zámer, sa budeme venovať až v „druhom pláne“, ako jednej z vecných špecifikácií agendy zlého zaob12

Kvetoslava Repková

■

Beáta Balogová

chádzania so staršími ľuďmi. Považujeme ju za vysoko spoločensky
aktuálnu, navyše, zodpovedajúcu našej dlhodobejšej vedecko-výskumnej profilácii.
Publikácia sa skladá z viacerých častí. Pred samotnými meritórnymi kapitolami a úvodom je zaradený text riaditeľky Kancelárie
WHO na Slovensku o súčasných prioritách Svetovej zdravotníckej
organizácie, medzi ktoré patrí aj problematika prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi. Text považujeme za kľúčový pre
pochopenie dôvodov podpory Slovenska zo strany tejto významnej
medzinárodnej organizácie na úseku ochrany ľudských práv a dôstojnosti starších osôb.
V prvej kapitole predstavujeme terminologickú evolúciu v oblasti zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, na ktorú prirodzene
nadväzuje analýza prevládajúcich konceptualizačných rámcov ako
základu pre interpretáciu celej problematiky (druhá kapitola). Našou
ambíciou však nie je len revízia a cielená systemizácia súčasných prístupov k objavovaniu a uznávaniu uvedenej problematiky ako verejného záujmu a predmetu verejnej politiky, ale aj jej reflektovanie
ako vedecko-výskumnej otázky. Preto sme do tretej kapitoly zaradili
sekundárnu výskumnú analýzu dostupných zahraničných a domácich vedecko-výskumných zdrojov s vyústením do konštatovania,
že v súčasnosti výrazne absentuje výskum zlého zaobchádzania
v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti. To nás podnietilo k zaradeniu kapitoly o teoreticko-diagnostických východiskách zlého
zaobchádzania v rezidenčnej starostlivosti (štvrtá kapitola), na ktorú
nadväzuje kapitola o realizovanom prieskume (piata kapitola). Predstavujeme v nej dizajn a výsledky prieskumu zameraného na skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň zariadení dlhodobej starostlivosti o staršie osoby s diagnostikou v oblasti zlého zaobchádzania
s touto cieľovou skupinou a jej využiteľnosti pre intervenčné plány
smerom ku kuratíve a prevencii. Na základe získaných poznatkov
(analytických, výskumných) sú do poslednej časti publikácie (šiesta
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kapitola) zaradené odporúčania zamerané na postavenie problematiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako dištinktívneho verejného záujmu a politiky s osobitnými odporúčaniami pre oblasť diagnostiky zlého zaobchádzania v rezidenčnej starostlivosti. Jadrový text
publikácie je v prílohách doplnený o niektoré ďalšie informácie, konkrétne z oblasti explanačných teórií zlého zaobchádzania; zaradené
sú aj požiadavky mimovládneho sektora voči verejným autoritám na
úseku prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi; napokon je
to príklad uplatnenia ekologického modelu intervencií zameraných
na prevenciu zlého zaobchádzania v neformálnych opatrovateľských
vzťahoch, ktorý sme spracovali v predchádzajúcom období.
Aj keď bola publikácia primárne pripravovaná pre verejno-politické účely (najmä v kontexte prípravy Národného programu aktívneho starnutia), s ohľadom na diverzifikovaný obsah a použité metódy spracovania sa domnievame, že môže byť inšpiratívna aj pre
širšie vedecko-výskumné a pedagogické potreby. Keďže záverečné
časti majú výrazne prakticko-odporúčaciu povahu, flexibilne sú využiteľné priamo v praxi poskytovateľov služieb dlhodobej starostlivosti pre odkázané osoby či iných aktérov, ktorí sa v tejto oblasti
angažujú (napr. občianske združenia). Snahou o udržanie rovnováhy v charaktere použitých metód spracovania jednotlivých častí
publikácie sme chceli zvýšiť pravdepodobnosť jej využiteľnosti pre
široké spektrum potenciálnych záujemcov a záujemkýň.

Executive Summary
Context
No country may ignore the necessity of coming to terms with the
maltreatment of its senior citizens as a socio-pathological phenomenon in itself. This however does not mean that all countries and their
key “public players” are equally prepared to openly discuss the issue
and subsequently reflect this discussion in their relevant policies.
On April 8th, 2013 a Thematic Meeting was held in Bratislava by the
Committee for Seniors of the Committee for Human Rights, Minorities and Gender Equality of the Government of the Slovak Republic.
It specifically discussed the issue of abuse, maltreatment and neglect
of senior citizens and aimed to formulate a foundation for the future
National Programme of Active Aging. The publication has been reviewed
and published in the context of an upcoming national programme
document in order to incorporate the issue of maltreatment of senior
citizens in the wider subject matter of active and dignified aging. The
ongoing cooperation of Slovakia with the Regional Office for Europe
of the World Health Organization has been pivotal, as the institution
has already been focused on the topic of long-term care for senior citizens, including the prevention of maltreatment of this social group.
As part of this cooperation, Slovakia has been the recipient of targeted aid from the WHO Regional Office, both financial and consulting,
to help prepare decisive national documents in this area.
Starting Points
The publication is based on the thesis formulated by Krug et al.
in the first World Report on Violence and Health drawn up by the
World Health Organization in 2002, namely: “As long as older people are devalued and marginalized by society, they will suffer from
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loss of self-identity and remain highly susceptible to discrimination
and all forms of abuse” (Krug et al., 2002:141). By recognizing this
statement, the authors aim to present the issue of maltreatment of
senior citizens as a human rights issue and describe its evolution throughout the past 20 years.
Mission
The authors wish to contribute to the gradual elimination of stereotypes that still exist in the area of senior citizen abuse – for example,
the myth that maltreatment occurs almost exclusively in institutionalized care and long-term care, and that it is primarily a question
of individual shortcomings by caregivers or by both parties in the
relationships. Other recognized stereotypes include maltreatment in
family circles or that this abuse consists mostly of physical attacks on
senior citizens. Another stereotype is the view that services provided
by residential care facilities are in themselves harmful and dangerous, being founded in coercion, and should be avoided by all means.
In fact, we often resort to saying that this issue is not well researched
and no one has yet intervened sufficiently enough, and that we are
only now starting to recognize its importance.
Next, the publication tackles the issue of diagnosing maltreatment
of senior citizens in long-term residential care. This is one of the key
specifications of the agenda of abuse of senior citizens. The authors
hold this issue to be highly important from a social perspective and
one that conforms to their long-term research profile.
Structure
The publication consists of several parts. The first chapter details
the evolution of keywords and definitions in the area of maltreatment of senior citizens that is closely followed by an analysis of the
prevailing conceptual frameworks that form a basis for the manner
in which the overall issue is interpreted (second chapter). However,
16
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the authors strive to not only revise and systematize current approaches to the discovery and recognition of the issue at hand as public
interest and subject of public policy, but also its reflection as a research question. As a result, the third chapter includes a secondary
research analysis of the available international and national scientific sources that finds up-to-date research on maltreatment of senior
citizens in long-term care facilities to be lacking. Based on the above
findings, a chapter on theoretical and diagnostic matters pertaining
to maltreatment of senior citizens in residential care (fourth chapter),
followed by a chapter detailing the undertaken survey (fifth chapter).
The authors present the design and results of the survey aimed at collecting experiences from staff in long-term residential facilities caring
for senior citizens on the diagnostics of abuse of this risk group and
the use of such knowledge in order to create intervention plans that
are both curative and preventive. Based on these facts (analytical and
research-based), the sixth (final) chapter includes recommendations
that present the issue of maltreatment of senior citizens as a distinctive public interest and special policy in the area of diagnosing abuse
in residential care. The main body of the text is further expanded
with additional information in the appendices, detailing explanation
theories for maltreatment, as well as the demands of NGOs calling
upon public authorities to prevent abuse of senior citizens. Finally,
a previously formulated ecological model of interventions that aim
to prevent maltreatment in informal care relationships is included.
Potential Beneficiaries
Despite being prepared primarily for the purpose of creating public policy (especially in the context of preparing a National Programme of Active Aging), the publication may be inspirational for its diversified contents and methods used therein to a wider audience of
researchers and lecturers. Because its concluding chapters make several practical recommendations, they may be flexibly used in prac17
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tice by persons offering long-term care services to dependent persons
or by other parties engaged in this field (e.g. non-profit organizations). In balancing the character of methods in preparation for each
part of the publication, the authors wished to increase its usefulness
to a wider spectrum of potential readers.

1 Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
– terminologická evolúcia
(Kvetoslava Repková)

Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi bolo prvýkrát popísané
v roku 1975 v British scientific journals pod pojmom „dobitá babička“
(granny battering). Odvtedy sa terminológia v tejto oblasti dynamicky rozvíjala a vnútorne diferencovala. Okrem pojmov násilie či zlé
zaobchádzanie so staršími ľuďmi sa postupne ustaľovali špecifické
pojmy ako telesné a psychické týranie, zanedbávanie, zneužívanie či
sebapoškodzovanie starších ľudí. M.-F.Hirigoyen (1998) na základe
svojej psychoterapeutickej praxe napríklad používala ako alternatívny k pojmu psychické týranie pojem perverzné násilie, ktoré začína
nedostatkom rešpektu, klamstvami alebo manipuláciou a končí vážnymi dôsledkami na psychickom zdraví obetí. Reagujúc na stále vyššiu sofistikovanosť násilného správania voči starším ľuďom pridáva
M. Hejduk najnovšie pojem násilná diskriminácia. Využíva ho napr.
v kontexte psychickej manipulácie, občas dokonca fyzických útokov,
až obmedzovania osobnej slobody starších ľudí počas predvádzacích
akcií, ktoré sú, podľa autora, „...ve své podstatě krystalickým příkladem
násilí na seniorech“ (Hejduk, 2012:28). Jednotlivé pojmy sa niekedy
používajú synonymicky, inokedy sa nimi dôsledne odlišujú konkrétne formy násilného správania, či kontext, v akom sa analyzuje a účel,
pre ktorý boli tieto pojmy vyvinuté.
Významnú úlohu zohráva aj inštitucionálne pozadie terminologického vývoja viazané na činnosť prestížnych ľudsko-právnych a iných
medzinárodných organizácií. Postupne uvedieme kľúčové vecno-časové medzníky ich terminologickej práce spájajúcej sa s agendou zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi za posledných približne 20 rokov.
18

19

Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika

Odborná skupina Rady Európy (ďalej len „RE“) pre otázky
násilia páchaného na starších ľuďoch vydala v roku 1993 správu
Násilie voči starším ľuďom (Violence against elderly people). Okrem
iného sa v nej konštatuje, že „...úsilie prezentovať a popísať fenomén
násilia páchaného na starších ľuďoch naráža na otázky definície...“
(Violence, 1993:16). Problémom môže byť rôznorodosť pojmov,
ktoré sa na popísanie násilného správania voči starším ľuďom
používajú:
- fyzické zneužívanie (napr. bitie, telesné krutosti, sexuálne zneužívanie, obmedzovanie pohybu, vedomé telesné poškodzovanie
vedúce k smrti, zavraždenie),
- psychické zneužívanie (napr. verbálne osočovanie, vyhrážanie sa
násilím, izolácia, vyhrážanie sa umiestnením v zariadení, dehumanizácia podmienok života starších ľudí, podceňovanie staršieho človeka, správanie alebo postoje vedúce k neistote),
- vykorisťovanie – materiálne zneužívanie (finančné vykorisťovanie,
zadržiavanie príjmu, dôchodku, využívanie pozície poručníctva
na ujmu staršej osoby),
- odopieranie práv (odopieranie práv garantovaných všetkým osobám cez národnú legislatívu),
- (aktívne) zanedbávanie (opustenie zraniteľnej, zdravotne postihnutej
či mentálne dezorientovanej osoby neschopnej postarať sa o seba,
umiestnenie osoby so zníženými telesnými a mentálnymi schopnosťami do nemocnice alebo inštitúcie, neplnenie si povinností a záväzkov vedúcich k poraneniu alebo k nemožnosti užívať práva),
- (pasívne) zanedbávanie (zanedbávanie bez zreteľného úmyslu, vedúce však k telesnému alebo psychickému poškodeniu).
Okrem diverzifikovanej formy prejavu násilného správania
komplikujú definičné úsilie aj také faktory, ako potreba zohľadnenia frekvencie a závažnosti (intenzity) násilného správania; jeho
kultúrny kontext; rizikové faktory na strane násilníkov a obetí
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či ich vzťahu; stratégie, ako sa s fenoménom násilia na starších
ľuďoch vysporiadavajú jednotlivé spoločnosti; či problémy súvisiace s vymedzením samotného pojmu „staršia osoba/človek“
a potrebou operacionalizovať ho pre konkrétne študijné účely.
Napokon odborná pracovná skupina RE prijala nasledovnú definíciu:

„Násilie (violence) je akýkoľvek akt alebo jeho chýbanie zo strany
jedného člena rodiny, ktorý ohrozuje život, telesnú alebo psychickú
integritu či slobodu iného člena tej istej rodiny, alebo ktorý vážne poškodzuje vývin jeho/jej osobnosti, a/alebo ktorý ohrozuje
jeho/jej finančné istoty“
(Violence, 1993:21).

Pre prvotný prístup RE bolo príznačné vzťahovanie násilia páchaného na starších ľuďom na rodinné prostredie (ako súčasť domáceho
násilia), čo sa následne ukázalo ako čiastočne limitujúce. Na strane
druhej možno vysoko hodnotiť zasadenie problematiky do ľudskoprávneho kontextu príznačného pre prístup RE ako primárne ľudsko-právnej organizácie.
Významnú úlohu na poli tvorby terminologickej základne agendy zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi zohrala a dodnes zohráva Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Za kľúčový
referenčný dokument možno považovať prvú Svetovú správu o násilí
a zdraví (World report on violence and health, ďalej len „SZO Správa“),
ktorú vydala SZO v roku 2002 pod edíciou E.G. Krug et al. Správa
vo svojej všeobecnej časti vychádza z pôvodnej definície SZO z roku
1996, podľa ktorej:
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„Násilie (violence) je hroziace alebo reálne vedomé použitie fyzického
nátlaku alebo sily voči sebe, inej osobe alebo voči skupine alebo komunite, ktoré rezultuje do, alebo zvyšuje pravdepodobnosť poranenia,
smrti, psychického poškodenia, ohrozenia vývinu alebo deprivácie“
(WHO, 1996; in Krug et al., 2002:5).

Podľa autorského tímu SZO Správy táto definícia zavedením spojenia
„použitie sily“ umožnila rozšíriť tradičné poňatie násilia o akty vyplývajúce z použitia sily vo vzťahoch, vrátane ohrozenia alebo zastrašovania
použitím sily. Druhá časť definície zasa reagovala na vedecko-výskumné
a praktické poznatky, že násilie nemusí viesť len k poraneniu, zdravotnému postihnutiu či smrti, ale aj k psychickým a sociálnym problémom
zaťažujúcim jednotlivcov, rodiny, komunity či verejné systémy a tým celú
spoločnosť. Autorský tím pripomína, že definícia nezachytáva situácie
nezámerného ublíženia (napr. poranenia či popálenia počas dopravných
nehôd). Na základe uvedenej definície bola spracovaná typológia násilia
(violence) rozdeleného do troch širokých kategórií:
- násilie voči sebe (sebatýranie a suicidálne správanie),
- interpersonálne násilie (rodinné, zamerané voči deťom, partnerom,
starším ľuďom; komunitné vykonávané známymi alebo cudzími),
- kolektívne násilie (sociálne, politické a ekonomické).
Je zaujímavé, že v osobitnej časti SZO Správy zameranej na násilie voči starším ľuďom sa už nepoužíva v názve pojem „násilie“
(violence), ale pojem „zneužívanie starších ľudí“ (abuse of the elderly;
elder abuse) a synonymicky pojem „zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi“ (mistreatment of older people)1. Základnými prvkami pre tvorbu
definície zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi sa stali:
1
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ne/prítomnosť potrebnej akcie (konania) voči starším ľuďom,
ne/zámernosť určitého správania voči starším ľuďom,
povaha ohrozujúceho správania voči starším ľuďom (fyzické,
psychické, finančné, materiálne zlé zaobchádzanie).

Označenie správania ako zneužívajúceho, zanedbávajúceho alebo vykorisťujúceho závisí od frekvencie, dĺžky trvania, úrovne (hĺbky) a dôsledkov vyvolaných násilným správaním, všetko zasadené
v konkrétnom kultúrnom kontexte. Autorský kolektív SZO Správy
sa napokon stotožnil s definíciou Medzinárodnej siete na prevenciu
násilia páchaného na starších ľuďoch, podľa ktorej:

„Zneužívanie starších ľudí (elder abuse) je jednorázový akt alebo
nedostatok vhodnej akcie (správania), ktoré sa vyskytuje v rámci
akéhokoľvek vzťahu, v ktorom sa predpokladá dôvera, čo vedie
k utrpeniu staršej osoby. Násilie môže mať povahu telesného,
psychického alebo citového, finančného alebo materiálneho, sexuálneho násilia alebo zanedbávania“
(in Krug et al., 2002: 126-127).

Z tejto definície vychádzal aj autorský kolektív následnej Európskej
správy o prevencii zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi (European report
on preventing elder maltreatment, ďalej len „Európska správa“), ktorú
vydal Regionálny úrad SZO pre Európu v roku 2011 pod edíciou D.
Sethi et al. Okrem dôsledného využívania pojmu „zlé zaobchádzanie
so staršími ľuďmi“/ „elder maltreatment“ (namiesto pojmu „zneužívanie starších ľudí“/„elder abuse“), autorský kolektív Európskej
správy kriticky reflektoval pôvodné terminologické práce SZO aj
v súvislosti s aspektom zámernosti násilného správania (intentional
maltreatment). Zdôrazňoval, že najmä pri zanedbávaní (neglection)
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je zámer niekedy ťažko preukázateľný. Preto odporúčal obrátiť pozornosť z dokazovania zámeru na nezvrátiteľné zdravotné a sociálne
dopady určitého správania voči starším osobám.
Ďalšie terminologické iniciatívy sa viažu na projekty podporené
Európskou komisiou. Výskumný tím európskeho projektu EuROPEAN (European Reference Framework Online for Prevention against
Elder Abuse and Neglect) používal primárne pojem „elder abuse“/
„zneužívanie starších ľudí“ (Bavel et al., 2010). Sám však vyjadril pochybnosť, či takáto terminológia pokrýva všetky aspekty jeho vymedzenia ako ľudsko-právnej otázky. Pôvodnú definíciu SZO podrobil
kritickej reflexii považujúc ju za príliš všeobecnú, s nebezpečenstvom
oslabenia pozornosti k relevantným formám zneužívania a týrania
starších ľudí. Partneri projektu poukazovali na to, že pojmy vyvinuté
SZO nerešpektujú dostatočne osobitosť a špecifické charakteristiky
násilia páchaného na starších ľuďoch, že ho vymedzujú len ako súčasť iných foriem násilia, osobitne domáceho násilia (podobne ako
v prístupe RE). Zneužívanie starších ľudí v inom prostredí (napr.
v rámci rezidenčnej starostlivosti) sa tak môže dostať mimo odborný
záujem. Prediskutovali možnosti, resp. podnety na úpravu SZO definície a sústredili ich do týchto otázok (voľne podľa Min et al., 2011):
- je nevyhnutné v prípade zneužívania a týrania starších ľudí očakávať dôveru vo vzťahoch? (k zneužívaniu predsa dochádza aj medzi
cudzími ľuďmi, vo verejnom priestore, po telefóne/poštou),
- je pri zneužívaní a týraní starších ľudí vždy prítomný páchateľ?
(v prípade seba zanedbávania iná osoba ako samotná obeť nie je
prítomná),
- ako sa presne definuje strašia osoba? (samotný vyšší vek nie je
podmienkou zneužívania a týrania starších ľudí, ide skôr o otázku spojenia vyššieho veku s inou konkrétnou podmienkou, napr.
zraniteľnosťou z dôvodu odkázanosti na pomoc iných),
- je postačujúci jednorazový čin na to, aby šlo o zneužívanie alebo
týranie? (malo by ísť skôr o opakované a stupňujúce sa správanie),
24
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ide o násilie iba v prípade, že je namierené voči jednej osobe?
(existujú aj iné úrovne, napr. štrukturálne či kultúrne násilie),
nie je potrebné priamo v definícii vymedziť zneužívanie a týranie
starších ľudí ako ľudsko- a občiansko-právnu otázku?

Napriek otvoreným otázkam sa partneri projektu zhodli v tom, že
terminologické diskusie nemusia zákonite viesť ku konsenzu, že ich
skôr treba v národných podmienkach využívať smerom k „... prelomeniu tabu v rozprávaní o zneužívaní a týraní starších...“ (Min et al., 2011:6).
Aj ďalší európsky projekt WeDO (European Partnership for the Welbeing and Dignity of Older people) používal pojem „elder abuse“/„zneužívanie starších ľudí“. S ohľadom na svoje vecné zameranie ho však
dôraznejšie umiestňoval do sféry dlhodobej starostlivosti.

„Zneužívanie starších ľudí (elder abuse) je jednorazový alebo opakovaný akt alebo chýbanie vhodnej akcie vedúce k utrpeniu staršej
osoby alebo k potlačeniu jej ľudských a občianskych práv. Môže
zahŕňať fyzické zneužívanie, psychické zneužívanie, sexuálne
zneužívanie, finančné vykorisťovanie alebo zanedbávanie. Zneužívanie starších ľudí sa môže diať kdekoľvek, vrátane domáceho
prostredia, doma so službami alebo v rámci starostlivosti. Môže
byť zámerné alebo nezámerné (‚zlá starostlivosť‘)“
(European, 2012:6).

Z terminologického vývoja problematiky zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi v medzinárodnom priestore je zrejmé, že jednotlivé iniciatívy neprichádzali so zásadne novými formuláciami, skôr
sa snažili existujúce zasadiť do aktuálnych vecno-časových priorít
a rozvíjajúceho sa odborného poznania. Napríklad otázky formu25

Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika

lované iniciatívou EuROPEAN, či nie je potrebné vymedziť násilie
páchané na starších ľuďoch ako ľudsko-právny problém, ako riešiť
otázku intencionality násilného správania, či koho považovať na
uvedený účel za staršiu osobu, identifikovala iniciatíva RE už pred
dvadsiatimi rokmi. Posun nastal skôr v rozšírení záberu na iné prostredia, v ktorých môže k násilnému správaniu dochádzať, čo zásadným spôsobom mení diagnostické a intervenčné východiská.
Prikláňame sa k odporúčaniu riešiteľského tímu projektu EuROPEAN nerozširovať definičný arzenál v tejto oblasti a využívať pre
ďalšiu vedecko-výskumnú i politicko-intervenčnú prácu vymedzenie (definíciu) SZO. Zasadzujeme sa ale za ustálenie pojmu zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi ako strešného pojmu pre túto oblasť
a nie k jeho nahrádzaniu inými spojeniami typu „zneužívanie, týranie a zanedbávanie starších ľudí“, či „násilie na starších ľuďoch“.
Pojem zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi nachádzame už v súčasnosti v odbornej literatúre (napr. Tošnerová 2002; Sethi et al., 2011).
Prihovárame sa zaň z dôvodu jeho neutrality voči rozličným formám
zlého zaobchádzania (nezachytáva len oblasť fyzického násilia/týrania, s ktorým sa pojem násilie najčastejšie vo vedomí ľudí spája)
a prostrediam, v ktorých môže k nemu dochádzať (teda nielen v rodine ako domáce násilie). Pojmy zneužívanie, týranie či zanedbávanie starších ľudí zasa považujeme za príliš konkrétne (úzke) na to,
aby zachytávali variabilitu foriem, akými sa zlé zaobchádzanie voči
starším ľuďom môže realizovať. Vnímame ich vo vzťahu k pojmu zlé
zaobchádzanie za systémovo užšie (za konkrétne formy či kategórie
zlého zaobchádzania).
Ponúkame aj ďalší argument pre používanie pojmu zlé zaobchádzanie ako strešného pojmu: sme toho názoru, že pomáha racionalizovať odborný jazyk používaný v tejto oblasti2. Pripúšťame
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samozrejme, že v určitých situáciách a kontextoch bude potrebné
uprednostniť iný pojem, a to najmä v prípade, kedy bude odborná
práca špeciálne zameraná na niektorú z foriem (kategórií) zlého zaobchádzania. V snahe zachovať autentickosť pôvodných odborných
textov budeme aj v tejto publikácii používať k pojmu zlé zaobchádzanie aj alternatívne pojmy, najmä pojem násilie na starších ľuďoch,
ktorý má v odbornej literatúre svoju tradíciu.
Bez ambície formovať novú definíciu zlého zaobchádzania so
staršími ľuďmi sumarizujeme na záver tejto časti jej základné výstavbové prvky.

Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi predstavuje:
- poškodzujúce správanie rozličnej povahy (týranie, zneužívanie,
zanedbávanie),
- poškodzujúce správanie vykonávané v rozličných prostrediach
(v domácom prostredí, vo verejných priestranstvách, v rámci
rozličných služieb verejnej a privátnej povahy, vrátane rezidenčnej starostlivosti),
- poškodzujúce správanie rozličných aktérov (iných jednotlivcov, skupín, sebapoškodzovanie),
- poškodzujúce správanie vyvolávajúce následky rozličnej povahy (fyzickú ujmu, psychické či emocionálne strádanie, oslabenie
ekonomickej nezávislosti, ale aj stratu sebaúcty či sebadôvery),
- správanie alebo predpoklad správania vyvolávajúci potrebu
odbornej identifikácie (diagnostiky),
- správanie alebo predpoklad správania vyvolávajúci potrebu verejnej odozvy (opatrení) rozličnej povahy a na rozličných
úrovniach.

Napríklad v názve odborných článkov racionalizuje množstvo použitých slov a preventuje
ťažkopádnosť celého textu.
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2 Prevencia zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi ako verejný záujem a politika

Kombinácia uvedených prvkov ponúka nespočetné možnosti pre
hlbšie skúmanie rozličných aspektov problematiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, vrátane zamerania na jeho diagnostické
aspekty v rámci rezidenčnej starostlivosti (čo je predmetom tejto
publikácie).

(Kvetoslava Repková)

Niektorí zahraniční i domáci autori a autorky upozorňujú na fakt,
že uznanie problematiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
a tvorby jej terminologickej základne zaostáva za uznaním a iniciatívami zameranými na riešenie zlého zaobchádzania s deťmi alebo
ženami v rámci domáceho násilia a že sa dlhodobo vnímalo ako
privátna otázka „...skrytá pred verejnosťou“ (Krug et al., 2002:125). B.
Balogová (2007) kriticky poukazuje na skutočnosť, že verejnosť tradične spájala a spája problematiku násilia v rodine s deťmi, potom so
ženami a až s oneskorením rokov sa o nej hovorí v súvislosti so seniormi. Aj podľa M. Bavel et al. (2010) bola otázka zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi tradične súčasťou odborného diskurzu zameraného na domáce násilie, spoločne s otázkami rodovo podmieneného
násilia a násilia páchaného na deťoch. Zároveň však pripúšťajú, že
v porovnaní s násilím na deťoch bolo násiliu na starších ľuďoch venované menej pozornosti, v kombinácii s jeho vyššou spoločenskou
toleranciou.3
Napriek faktu, že zlé zaobchádzanie s touto skupinou bolo identifikované najskôr vo verejných politikách rozvinutých krajín (USA,
Kanada, Austrália, Nórsko, Švédsko), od počiatku sa považovalo

3
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Určitej stereotypizácii sa nevyhol ani autorský tím najnovšej publikácie Handbook of International Social Work (Healy, Link (ed), 2012), ktorý kapitolu o ľudských právach, vrátane
práva na dôstojnosť a ochranu pred násilím, zameral osobitne na ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím a osoby inej sexuálnej orientácie. Problematiku zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi zaradil v rámci kapitoly o globálnom starnutí a o vytváraní podporného
prostredia pre zabezpečenie blahobytu starších ľudí.
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za univerzálny fenomén preukázateľný aj v rozvojových krajinách.
Tým sa racionalizovala potreba hľadania riešení cez prizmu ľudských práv, rodovej rovnosti a starnutia populácie v globálnom kontexte (Krug et al., 2002) a prizmu verejnej politiky a verejného záujmu
(Veselá a Nekola (eds.) 2007), ktorá umožňuje pristupovať k riešeniam v oblasti prevencie zlého zaobchádzania vecným a systematickým spôsobom.

2.1 Medzinárodné verejno-politické rámce
V rámci európskeho projektu EuROPEAN bolo identifikovaných
sedem explanačných teórií slúžiacich na vysvetlenie fenoménu zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi (Bavel et al., 2010:36-40), konkrétne:
1) teória individuálnych faktorov,
2) teória rodinných systémov (opatrovateľských vzťahov),
3) teória individuálnej frustrácie a stresových štrukturálnych okolností,
4) teória násilia ako medzigeneračnej otázky,
5) teória moci a rodu,
6) teória dôstojnosti,
7) teória spoločenského vývoja.4
Opierajúc sa o tieto teórie bolo zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi v projekte identifikované z rozličných perspektív a výkladových
rámcov - ako sociálna otázka či otázka verejného zdravia, ako rodinný problém, problém domáceho násilia či ako otázka ľudských
práv. Na základe našej vlastnej skúsenosti, vývoja obsahu diskurzu v národných podmienkach a povahy prevažujúceho prístupu
4
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k problematike zlého zaobchádzania so staršími osobami v súčasnej
odbornej literatúre (často z oblasti verejnej a sociálnej politiky) sme
pre účely tejto podkapitoly identifikovali tri kľúčové prístupy/rámce
pre jeho kontextualizáciu a tematizáciu (obrázok 1):
1) všeobecný ľudsko-právny prístup,
2) rámec starnutia a dlhodobej starostlivosti (všeobecne),
3) rámec kvality služieb dlhodobej starostlivosti.
Obrázok 1: Úrovne kontextualizácie problematiky zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi

ľudsko-právna agenda
starnutie a dlhodobá
starostlivosť

kvalita služieb

Zdroj: Vlastné spracovanie autorky

Jednotlivé prístupy/rámce nemožno samozrejme považovať za
vzájomne výlučné či nezávislé, ide skôr o hierarchicky usporiadané
úrovne organizované na princípe od všeobecného k špecifickému,
resp. na princípe od ľudských práv k čiastkovým aspektom ich napĺňania. Znamená to, že každá forma zlého zaobchádzania so starším
človekom musí byť uznaná ako porušenie jeho ľudských práv a dôstojnosti (Min et al., 2011); na strane druhej, pri tvorbe čiastkových
politík a podporných opatrení (napr. zameraných na oblasť kvali31
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ty služieb dlhodobej starostlivosti) treba vychádzať zo základných
ľudsko-právnych princípov. V ďalšom texte sa budeme jednotlivým
rámcom (úrovniam) venovať bližšie.

2.1.1 Ľudsko-právny prístup
M. Min et al. (2011:9) uvádzajú, že „...zneužívanie a týranie starších ľudí je porušením občianskych a ľudských práv....“. Napriek tomu sú
doposiaľ záväzky ochrany starších ľudí pred zlým zaobchádzaním
obsiahnuté v ľudsko-právnych dokumentoch len implicitne. Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (1948) je problematika zlého zaobchádzania implicitne obsiahnutá v Preambule formou „...uznania
vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov
ľudskej rodiny...“. Podľa článku 5 deklarácie „Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu
alebo trestu“. Oprávnenosť na užívanie týchto práv na princípe veku
deklarácia zaručuje rovnako len implicitne v rámci širokej kategórie
„...iné postavenie“ (článok 2). Podobne zovšeobecneným spôsobom
bola upravená ochrana práv ľudí, vrátane starších ľudí, pred zlým
zaobchádzaním, v rámci Európskeho dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd (1950).
Explicitne vyjadrené záväzky ochrany pred zlým zaobchádzaním
nachádzame až v neskorších ľudsko-právnych dokumentoch zameraných na špecifické skupiny zraniteľných osôb. Silné tradície majú
najmä opatrenia zamerané na prevenciu násilia na deťoch. V Dohovore o právach dieťaťa (1989) sú v článku 19 definované povinnosti
zmluvných strán Dohovoru na ochranu detí pred zneužívaním a zanedbávaním. V záujme implementácie predmetného článku Výbor
pre práva dieťaťa OSN v apríli 2011 prijal Všeobecné odporúčanie
č. 13 (2011) osobitne zamerané na Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými
formami násilia (General comment: The right of the child to freedom
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from all forms of violence). Ochrana detí pred násilím je koncentrovane obsiahnutá aj v politickej agende RE, konkrétne v Odporúčaní CM/
Rec(2009) 10 Výboru ministrov RE z novembra 2009 Integrovaná stratégia
proti násiliu a v jeho Dodatku č. 1 upravujúcom Politické usmernenie RE
pre integrované národné stratégie na ochranu detí pred násilím.
Ďalšou cieľovou skupinou, na ktorú sú zamerané opatrenia prevencie násilia (zlého zaobchádzania), sú ženy. Najnovší Dohovor RE
o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti
nemu (2011) nadväzuje na všeobecne formulované záväzky Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1987). V článku
3 Dohovoru RE sa násilie na ženách jednoznačne vymedzuje ako
porušenie ľudských práv a forma ich diskriminácie. Signifikantné je
vzťahovanie násilia páchaného na ženách predovšetkým k domácemu a rodinnému prostrediu, aj keď sa vecný rozsah Dohovoru viaže
na verejný i súkromný život žien.
Aj osoby so zdravotným postihnutím požívajú osobitnú ochranu
pred zlým zaobchádzaním. Je ustanovená v Dohovore o právach osôb
so zdravotným postihnutím (2006), v jeho článku 15 „Ochrana pred mučením alebo krutým, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním“ a v článku 16 „Ochrana pred vykorisťovaním, násilím
a zneužívaním“. Zmluvné strany sa zaväzujú prijímať primerané formy pomoci a podpory nielen voči osobám so zdravotným postihnutím, ale aj ich rodinám či opatrujúcim osobám. Za nový prvok možno
považovať akcent na rodovú a vekovú senzitívnosť preventívnych
a kuratívnych opatrení. V každom prípade však ide o podporu úcty
a prirodzenej dôstojnosti ako strešných a cieľových ľudsko-právnych
záujmov (článok 1 Dohovoru).
Ochrana starších osôb pred zlým zaobchádzaním vo všetkých
jeho formách nie je doposiaľ explicitne podporená záväzným OSN
ľudsko-právnym dokumentom porovnateľným s vymedzením voči
ženám, deťom či osobám so zdravotným postihnutím. Na európskej úrovni možno za porovnateľný dokument považovať Chartu
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základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), ktorú slávnostne schválil Európsky parlament v decembri 2007. Európska únia sa
v nej hlási k záväzkom rešpektovania, ochrany a nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti (voľne Článok 1 Charty) a k zákazu mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu (článok
4 Charty). Pre potreby tejto publikácie je kľúčový najmä článok 24
Charty zameraný na „... uznanie a rešpektovanie práva starších osôb na
dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote“.
Aj v kontexte týchto záväzkov Európska komisia podporila EU projektovú iniciatívu - projekt EuROPEAN (Európsky referenčný rámec pre
prevenciu zneužívania a týrania starších ľudí), ktorý predstavuje v súčasnosti najkoncentrovanejšiu podobu moderného EU úsilia na poli
kontextualizácie otázok prevencie zlého zaobchádzania so staršími
osobami. Nadväzuje na čiastkové ambície a iniciatívy, ktoré sa od 80.
rokov začali objavovať v rámci európskej sociálnej politiky zameranej na blahobyt a ochranu ľudských práv starších osôb (Guráň, 2013).
Projektu financovaného Európskou komisiou sa zúčastnilo celkovo
deväť členských krajín, vrátane Slovenska zastúpeného Fórom pre
pomoc starším – národnej siete.
Projekt vymedzuje zneužívanie starších ľudí (elder abuse) ako
ľudsko-právnu otázku, t. j. otázku porušovania ľudskej dôstojnosti, nezávislosti a práva participovať na sociálnom a kultúrnom
živote (opierajúc sa o článok 25 EU Charty základných práv).
Riešiteľský tím vo svojom základnom pozičnom dokumente vychádzal z toho, že problém zneužívania starších ľudí sa môže „...
vzťahovať ku všeobecnému chápaniu starnutia v kultúre a krajine. Negatívny imidž vyššieho veku môže podnecovať (alebo dovoľovať) formy
zneužívania a diskriminácie a brániť, aby zneužívanie starších ľudí bolo
uznané ako vážny problém“ (Bavel et al., 2010:9). V záverečnom dokumente projektu sa dodáva, že „...hrozí, že tento problém sa bude
zhoršovať, pretože v členských štátoch EU obyvateľstvo rapídne starne“
(Min et al., 2011:2). Preto v rámci odporúčaní formuluje riešiteľský
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tím potrebu „Prelomiť ticho a eliminovať tabu“ (Min et al., 2011:22)
a v rámci toho sa zamerať na:
- uznanie existencie zneužívania a týrania starších ľudí,
- uznanie, že zneužívanie a týranie starších ľudí je porušením ľudských práv,
- uznanie úlohy štátu pri adresovaní zneužívania a týrania starších
ľudí, dokonca, aj keď k nemu dochádza v súkromnej sfére,
- uznanie nevyhnutnosti právneho rámca pre efektívnejšie riešenie
zneužívania a týrania starších ľudí.
Súčasťou záverov projektu je aj požiadavka smerovaná voči RE,
aby bola formulovaná Konvencia o prevencii a boji so zneužívaním
starších ľudí porovnateľná s Konvenciou z roku 2011 zameranou
na boj proti zneužívaniu žien a proti domácemu násiliu (Min et al.,
2011).
K najnovším iniciatívam na najvyššej ľudsko-právnej úrovni patrí
iniciatíva Úradu OSN komisára pre ľudské práva, ktorý na základe rezolúcie OSN Výboru pre ľudské práva organizuje v roku 2013
medzisektorovú verejnú konzultáciu zameranú na podporu a ochranu ľudských práv starších ľudí, vrátane ich ochrany pred násilím
a zneužívaním. V pokročilom štádiu je aj iniciatíva Výboru pre ľudské práva RE, ktorý v septembri 2012 predstavil Návrh nezáväzného
nástroja na podporu ľudských práv starších osôb. Tento bude zasahovať
oblasti nediskriminácie; autonómie a prijímania rozhodnutí; ochrany
pred násilím a zneužívaním; práva na sociálnu ochranu; starostlivosti; rezidenčnej a inštitucionálnej starostlivosti; paliatívnej starostlivosti; a spravodlivosti. V časti Ochrana pred násilím a zneužívaním RE
navrhuje členským krajinám prijať takéto opatrenia:
„14. Ako všetci ostatní ľudia, rovnako žiadna staršia osoba nemôže byť
podrobovaná týraniu, nehumánnemu alebo degradujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
35

Kvetoslava Repková

Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika

15. [Osobitne] Žiadna staršia osoba nemôže byť vystavovaná násiliu
alebo zneužívaniu, vrátane fyzického, psychického alebo emocionálneho zneužívania, obťažovania, ponižovania, sexuálneho zneužívania, neprimeraného medicínskeho (vrátane farmaceutického) zaobchádzania alebo zanedbávania.
16. Členské štáty majú chrániť staršie osoby pred násilím a zneužívaním, bez ohľadu na to, či sa uvedené zlé zaobchádzanie vyskytuje
doma, v rámci inštitúcie alebo kdekoľvek inde.
17. Takéto ochranné opatrenia majú obsahovať akcie na prevenciu zlého
zaobchádzania. Členské štáty majú rovnako prijímať bezplatné opatrenia na ochranu osôb, ktoré nahlasujú autoritám takéto zneužívanie.
18. Členské štáty majú zabezpečiť dôsledné a dôveryhodné vyšetrenie,
keď sa so staršou osobou zle zaobchádzalo alebo keď autority majú
vážne podozrenie, že k takému správaniu došlo.
19. Staršie osoby, ktoré utrpeli zneužívanie, majú dostať primeranú
pomoc a podporu. Ak členské štáty zlyhajú pri plnení svojich povinností ochraňovať staršie osoby, tieto sú oprávnené žiadať od národných autorít efektívnu nápravu a promptnú a adekvátnu nápravu
za spôsobenú škodu“
(Drafting, 2012:14-15).

Súčasťou iniciatívy RE je aj nový koncept pojmu „staršia osoba“
(older person), ktorý prekračuje prístup na základe chronologického
veku a vymedzuje tento pojem skôr ako sociálno-vzťahovú kategóriu. Pre účely ochrany práv starších ľudí sa navrhuje za staršiu osobu
považovať tá osoba, „...ktorá z dôvodu svojho vyššieho veku v kombinácii
s vnímaním a postojmi spoločnosti a inými faktormi vzťahujúcimi sa k vyššiemu veku, trpí bariérami v možnosti plne si užívať svoje ľudské práva
a efektívne participovať na živote spoločnosti na rovnakej báze ako ostatní“
(Drafting 2012:13).5
5
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Takýto prístup korešponduje s pôvodnými iniciatívami RE z roku 1993 (Violence, 1993),
rovnako s prístupom riešiteľského tímu projektu EuROPEAN (Min et al., 2011).
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2.1.2 Rámec starnutia a dlhodobej starostlivosti
Problematika zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi sa v súčasnosti najčastejšie tematizuje v rámci odborného diskurzu dlhodobej
starostlivosti, čo neznamená, že takýto diskurz je mimo jej ľudskoprávnej interpretácie. Silnú prepojenosť oboch výkladov pripúšťal aj
riešiteľský tím projektu EuROPEAN. Otvorene konštatoval, že otázka zneužívania starších ľudí sa často objavuje v kontexte zdravotnej
a sociálnej starostlivosti, že sa dokonca doposiaľ „... chápe primárne
ako otázka starostlivosti, zatiaľ čo v skutočnosti ovplyvňuje starších ľudí
rovnako mimo systém starostlivosti“ (Bavel et al., 2010:10). Aj preto sa
projektový tím primárne orientoval na ľudsko-právny výklad a na
uplatňovanie legislatívno-politického prístupu. Predstavil ich ako
snahu o vyváženosť k doteraz preferovaným otázkam zneužívania
starších ľudí vo formálnom a neformálnom prostredí starostlivosti.
Presadzujeme názor, že prílišné (až nekritické) zdôrazňovanie
rámca dlhodobej starostlivosti pre potreby výkladu fenoménu zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi môže v súčasnosti oslabovať dôraz, resp. spoločenský tlak smerom k potrebe prijať záväznú ľudskoprávnu legislatívu zameranú na ochranu práv starších ľudí, vrátane
ochrany pred zlým zaobchádzaním. Svoj názor opierame o niektoré
faktory. Prvým je povaha argumentov, ktorými sa takmer výlučne
potreba prijatia takejto ľudsko-právnej legislatívy vysvetľuje (zdôvodňuje). Znázorňuje ju obrázok č. 2.
Obrázok 2: Racionalizácia potreby preventívnych opatrení na úseku zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi
Dramatické
starnutie
populácie

Rast
závislosti
na službách

Vyššie
ohrozenie
zneužívaním

Zdroj: Voľne spracovala autorka na základe podkladov E.G.Krug et al., (2002), P. Guráň (2013)
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Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi sa v rámci takéhoto chápania sústreďuje primárne do oblasti opatrovateľských vzťahov
charakterizovaných dôverou strán týchto vzťahov. V odbornej literatúre našlo svoje udomácnenie cez pojem zlé zaobchádzanie s odkázanými staršími ľuďmi (angl. maltreatment of dependent elderly people; Health 2007:107). Uvedený koncept nachádzame napr. v práci
T. Tošnerovej (2002). Autorka chápe seniora alebo staršiu osobu ako
osobu, ktorej zdravotný stav je zhoršený v dôsledku veku, čo vedie
k jej čiastočnej alebo úplnej odkázanosti na pomoc inej osoby. Zlé
zaobchádzanie (česky „špatné zacházení“) vymedzuje ako situáciu,
keď „... osoba starší 60-ti let, nebo celkově oslabená postupujícím věkem
či telesným nebo psychickým postižením, je vystavena některému z dále
uvedených působení: (1) tělesné týraní, (2) materiální/finanční zneužívaní,
(3) zanedbávaní druhou osobou, (4) vlastní zanedbávaní péče o sebe sama,
(5) emocionální tíraní, a (6) jiné známky zneužívaní či týraní člena rodiny“
(Tošnerová, 2002:12-16). Napriek snahe o dištinktívnosť voči ostatným hraničným situáciám (napr. zlému zaobchádzaniu s mladšou
odkázanou osobou), nepovažujeme takéto vymedzenie za také, ktoré by už nebolo obsiahnuté („ošetrené“) v existujúcom Dohovore
o právach osôb so zdravotným postihnutím. Do pozornosti dávame
najmä článok 16 Dohovoru („Ochrana pred vykorisťovaním, násilím
a zneužívaním“), v ktorom sa uvádza, že
„(1) Zmluvné strany prijmú všetky príslušné legislatívne, správne, sociálne,
vzdelávacie a iné opatrenia na ochranu osôb so zdravotným postihnutím
tak doma, ako aj mimo domova, pred všetkými formami vykorisťovania,
násilia a zneužívania, a to aj so zreteľom na ich rodový aspekt“.
„(2) Zmluvné strany okrem toho prijmú aj všetky príslušné opatrenia,
aby zabránili všetkým formám vykorisťovania, násilia a zneužívania tým, že, okrem iného, zabezpečia primerané formy pomoci a podpory osobám so zdravotným postihnutím a pre ich rodiny a opatrovateľov zohľadňujúce ich pohlavie a vek...“
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Pripúšťame logickú povahu argumentov, že zlé zaobchádzanie so
staršími ľuďmi sa primárne viaže na opatrovateľské vzťahy a situácie ich odkázanosti na pomoc iných. Opierajú sa o zistenia, že kým
u staršej populácie všeobecne predstavuje riziko zlého zaobchádzania necelé 3%, v prípade, že ide o staršie osoby vo vysokom rozsahu
odkázanosti na pomoc inej osoby, sa prevalencia zvyšuje až na 25%
(Sethi et al., 2011). Aj preto T. Tošnerová (2002:34) vyjadruje názor,
že „Je víc než pravděpodobné, že problém špatného zacházení a zanedbávání starších občanů v Evropě se bude řešit v rámci sociální péče“. Nachádzame ho aj v prístupe M.C.“Terry“ Hokenstad, M. Choi (2012),
podľa ktorých sa služby pre zneužívané, zanedbávané a vykorisťované staršie osoby poskytujú primárne cez siete zdravotných a sociálnych služieb (in Healy, Link 2012). Rovnako členovia a členky
riešiteľského tímu projektu EuROPEAN sa súhlasne zhodli na tom,
že medzi hlavné rizikové faktory zvyšujúce nebezpečenstvo výskytu zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi patria (1) narastajúca odkázanosť na starostlivosť alebo na finančnú, fyzickú či emocionálnu podporu a (2) preťažené a vystresované opatrujúce osoby (Min
et al., 2011:8). Takéto zistenia však nedokumentujú len významnú
súvislosť zlého zaobchádzania s odkázanosťou na pomoc inej osoby, ale rovnako fakt, že vyšší vek negeneruje riziko zlého zaobchádzania zo strany iných osôb automaticky. Vychádzajúc z komplexnosti vzťahov chronologického veku – odkázanosti na pomoc inej
osoby – výskytu zlého zaobchádzania preto naďalej presadzujeme
názor, že zdôvodňovanie potreby ochrany starších ľudí pred zlým
zaobchádzaním primárne faktormi odkázanosti na dlhodobú starostlivosť neprimerane zužuje celý problém a tým prináša určité
riziká. Jedným je „infantilizovanie“ starších ľudí cestou privilegovania ich statusu odkázanosti na pomoci (službách) iných6, rovnako
6

Podľa zistení EU-SILC (2011) „len“ 36% osôb starších ako 65-ročných hodnotilo svoj zdravotný
stav za skôr zlý alebo veľmi zlý a „len“ 25% uviedlo, že z dôvodu zdravotných problémov
museli v referenčnom období výrazne obmedziť svoje aktivity (EU-SILC, 2011).
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ako odvodzovaním ich statusu od statusu opatrujúcich osôb (carers).
Takéto chápanie je pritom typické pre vymedzovanie záväzkov ochrany pred zlým zaobchádzaním osobitne voči deťom na „...dobu, keď
sú v starostlivosti jedného alebo oboch rodičov, zákonných zástupcov alebo akýchkoľvek iných osôb starajúcich sa o dieťa“ (článok 19 Dohovoru
o právach dieťaťa). Ak by sa malo skúmať a riešiť zlé zaobchádzanie
so staršími ľuďmi primárne, či dokonca výlučne v kontexte odkázanosti na dlhodobú starostlivosť a ich vzťahov k opatrujúcim osobám,
vedome by sa marginalizovali ďalšie roly a aktívne pozície, ktoré
starší ľudia v súčasnosti zastávajú, a v ktorých sa môžu stať obeťami nejakej formy zlého zaobchádzania (napr. ekonomického zneužívania a podvádzania rozličnými subjektmi v pozícii konzumentov;
napr. Hejduk 2012; Galisová 2013).7 Aj E. Topinková nepovažuje za
celkom pravdivú všeobecne šírenú predstavu, že obeťami zlého zaobchádzania sú výhradne fyzicky hendikepovaní či psychicky chorí starší ľudia. Podľa autorky ide skôr, ... o křehkou rovnováhu mezi
zdravím a nemocí ve vyšším věku, ale také o křehkou rovnováhu sociálních vztahů a rolí“ (Topinková, 2002; in Tošnerová, 2002:6). Navyše,
ako sme ukázali skôr, bezvýhradné uplatňovanie princípu dôvery vo
vzťahoch, na ktorom boli donedávna stavané definičné argumenty
k zavádzaniu programov prevencie násilia páchaného na starších ľuďoch, sa považuje už v súčasnosti za čiastočne prekonané (Min et al.,
2011).
Uvedieme ďalšiu okolnosť (faktor), ktorá môže, podľa nášho
názoru, oslabovať naliehavosť prijatia záväznej ľudsko-právnej legislatívy zameranej na ochranu starších osôb. Sú ňou existujúce dokumenty, ktoré sa tejto otázke venujú v rámci širšej problematiky
dlhodobej starostlivosti a ktoré môžu práve pre svoju existenciu legitimizovať nečinnosť politických autorít v tejto oblasti (podľa hesla
7
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Nie náhodou sa na Slovensku problematika zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi inštitucionalizuje ako súčasť prípravy programových zámerov v oblasti podpory aktívneho starnutia
(v rámci prípravy Národného programu aktívneho starnutia).
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„Veď už to máme riešené...“). Prvým je Európska charta pre rodinných
opatrovateľov/ľky (European Charter for Family Carers; ďalej len „ECHRO“;),
ktorá implementuje výsledky projektu „Assistance to Family carers“ realizovaného v rokoch 2005-2006 vybranými členskými organizáciami
COFACE-Handicap. Text ECHRO (2009) vychádza z kľúčovej tézy, že
je potrebné uznať význam podpory rodinných opatrovateľov a opatrovateliek, pomocou ktorej je možné udržať a/alebo zlepšiť kvalitu života
tak odkázaných osôb, ako aj tých, ktorí im poskytujú starostlivosť. ECHRO je systematizovaná do 10 hlavných článkov. Okrem operacionalizácie pojmu „rodinný opatrovateľ/ľka“ (family carer; ďalej len „RO“)
vymedzuje otázky, z ktorých každá môže mať priamu alebo odvodenú
súvislosť s nebezpečenstvom zlého zaobchádzania v opatrovateľských
vzťahoch a potrebou jeho prevencie:
- Výber RO (ide o právo opatrovanej osoby vybrať si niekoho z okruhu blízkych k opatrovaniu, rovnako ako právo blízkej osoby
zvoliť si, či chce zastávať opatrovateľskú rolu).
- Verejná solidarita (verejné autority sa nemôžu vzdať povinností
v oblasti opatrovania, a to ako vo vzťahu k RO, tak vo vzťahu
k opatrovaným osobám).
- Rodinná solidarita (ide o komplementaritu rodinnej a verejnej solidarity).
- Status RO v oblasti zdravotných systémov a starostlivosti.
- Oficiálne uznanie statusu RO (v oblasti zamestnaneckých vzťahov,
prístupu k službám, v oblasti dôchodkových nárokov a validizácie skúseností získaných opatrovaním).
- Kvalita života (uznanie autonómnosti a nezávislosti opatrovaných
aj opatrujúcich osôb smerom k nárokom na podporné opatrenia
verejných politík).
- Právo na oddych pre RO.
- Právo na informácie a tréning (pre kvalitnejšie vykonávanie roly RO).
- Hodnotenie potrieb (uznanie autonómie a nezávislosti potrieb opatrovaných a opatrujúcich osôb, ich schopnosti vyjadriť ich a uplatniť voči verejným politikám).
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Aj keď by názov dokumentu indikoval, že sa bude jednosmerne
zameriavať na práva rodinne opatrujúcich osôb, rovnovážne systemizuje práva oboch subjektov opatrovateľských vzťahov v záujme
preventovať zlé zaobchádzanie ako s opatrovanými, tak s opatrujúcimi osobami.
Novším dokumentom je Európska charta práv a zodpovedností starších ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť a pomoc (European Charter
of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care
and assistance, ďalej len „ECHPZSĽ“). ECHPZSĽ bola publikovaná
v júni 2010 za podpory európskeho programu DAPHNE III explicitne zameraného na prevenciu a boj s násilím páchaným na deťoch,
mladých ľuďoch a ženách a na ochranu obetí a skupín v riziku násilia. Dokument vychádza z neodňateľného práva každého človeka
na dôstojnosť, pričom vek alebo odkázanosť na pomoc inej osoby sa
nemôžu stať dôvodom pre jej odopretie. U starších osôb odkázaných
na pomoc inej osoby ECHPZSĽ upravuje sériu práv:
- Právo na dôstojnosť, telesný a duševný blahobyt, slobodu a zabezpečenie.
- Právo na sebaurčenie.
- Právo na súkromie.
- Právo na vysoko kvalitnú a na mieru šitú starostlivosť.
- Právo na individualizované informácie, poradenstvo a informovaný súhlas.
- Právo na kontinuitnú komunikáciu, účasť v spoločnosti a kultúrne aktivity.
- Právo na slobodu vyjadrovania a svedomia: viery, kultúry a náboženstva.
- Právo na paliatívnu starostlivosť a podporu, rešpekt a dôstojnosť pri
zomieraní a v smrti.
Článok 9 ECHPZSĽ pod názvom „Právo na zmenu/náhradu“
oprávňuje odkázané staršie osoby odoprieť starostlivosť v prípade,
že sa cítia zneužívané, alebo keď sa s nimi inak zle zaobchádza, a to
ako v rámci rodinnej, tak rezidenčnej starostlivosti. Dáva im ďalej
právo očakávať, že profesionálni pracovníci a pracovníčky budú
trénovaní k rozpoznávaniu príznakov zlého zaobchádzania a že
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budú vedieť účinne konať smerom k jeho budúcemu zabráneniu;
právo byť informovaní, akými spôsobmi a kde možno ohlásiť zneužívanie, bez akýchkoľvek negatívnych dopadov na vlastnú osobu; rovnako sa ustanovuje právo na zaobchádzanie, ktoré pomôže
starším ľuďom plne sa zotaviť z fyzickej alebo psychickej traumy
vyplývajúcej zo zneužívania alebo zlého zaobchádzania. Právna
ochrana opatrujúcich osôb pred zlým zaobchádzaním je v dokumente implicitne zakomponovaná do článku 10 vo forme vymedzených „Zodpovedností/Povinností starších ľudí“. Ustanovuje sa ich
povinnosť rešpektovať práva a potreby ostatných ľudí komunity,
v ktorej žijú; práva neformálne opatrujúcich osôb a profesionálnych
pracovníkov, ktorí by rovnako nemali byť v rámci opatrovateľských vzťahov zneužívaní. V záverečnom ustanovení je vymedzená
zodpovednosť starších ľudí informovať relevantné autority a tých,
ktorí sú s nimi v kontakte, o situáciách zneužívania, zlého zaobchádzania alebo zanedbávania, ktoré sami zažívajú, alebo ktorých sú
svedkami.
Napriek obsahovej komplexnosti oboch dokumentov pripomíname, že ide o dokumenty nezáväznej povahy, odporúčajúceho
charakteru, ktoré vznikli ako výsledky európskych projektových
iniciatív. Pre národné, regionálne či lokálne vlády z nich nevyplývajú priame záväzky, preto ich nemožno považovať za vymožiteľnú cestu uplatňovania ľudsko-právneho prístupu k otázkam zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi. Na druhej strane, dokumenty
takejto povahy sú kvalitným odborným základom pre zavádzanie
zodpovedajúcich legislatív na rozličných úrovniach. Svojou povahou im zodpovedajú aj ďalšie iniciatívy, ktoré sú v rámci hierarchického usporiadania výkladových rámcov zlého zaobchádzania
so staršími ľuďmi umiestnené systémovo na najnižšej úrovni (prechádzajúci obrázok 1). Ide o rámec, v ktorom sa zlé zaobchádzanie
s touto skupinou komunikuje ako otázka kvality služieb dlhodobej
starostlivosti.
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2.1.3 Rámec kvality služieb dlhodobej starostlivosti
Jednou z významných iniciatív je projekt financovaný v rámci programu PROGRESS pod názvom Quality Management by Result-oriented
Indicators – Towards Benchmarking in Residential Care for Older People.
V projekte bol spracovaný systém 91 na výsledky orientovaných indikátorov kvality (results - oriented perfomance indicators) špeciálne pre zariadenia pre seniorov (care homes). Jednotlivé indikátory boli rozdelené
do piatich vecných domén, pričom každá z nich zasahovala rozličné
perspektívy (rozličných aktérov, ktorých sa indikátor dotýka). Prehľad domén a im zodpovedajúcich perspektív znázorňuje tabuľka č. 1.
Tabuľka 1: Domény – Perspektívy – Indikátory kvality služieb v zariadeniach pre seniorov
domény

perspektívy

indikátory

Kvalita
starostlivosti

Klienti,
zamestnanci

24 indikátorov zameraných na:
- emocionálne, materiálne a telesné blaho,
interpersonálne vzťahy, osobný rozvoj, sebaurčenie,
sociálnu inklúziu, práva

Kvalita
života

Klienti, rodiny,
priatelia,
zamestnanci

46 indikátorov vychádzajúcich z rešpektovania
individuálnych preferencií zúčastnených aktérov;
relevantné faktory pre klientov: telesné a kognitívne
schopnosti, autonómia, denné aktivity, sociálne
funkcie, sexualita a intimita, psychické blaho, bolesť
a diskomfort, energia a únava, sebarešpektovanie,
subjektívne zdravie, spokojnosť so životom

Vodcovstvo

Manažment,
zamestnanci

17 indikátorov zameraných na pracovné
podmienky, tréning a vzdelávanie, systém
vyjadrovania nespokojnosti, spoluprácu s rodinou

Ekonomické
výsledky

Manažment,
donori

4 indikátory zamerané na ekonomické aspekty,
vrátane využívania kapacity zariadenia

Kontext

Donori, tvorcovia
legislatívy,
dodávatelia,
verejnosť

3 indikátory zamerané napr. na dobrovoľníctvo
v rezidenčnej starostlivosti

Zdroj: Measuring (2010:29)

44

Kvetoslava Repková

■

Beáta Balogová

Žiadna z domén nie je explicitne zameraná na monitoring zlého
zaobchádzania so staršími osobami v rezidenčnej starostlivosti a na
stanovenie explicitných indikátorov, ktorými sa takéto zaobchádzanie identifikuje. Zlé zaobchádzanie je implicitne zakotvené širšie, ako
súčasť jednotlivých domén a môže sa dotýkať rozličných strán (perspektív) opatrovateľských rezidenčných vzťahov. V rámci domény
„kvalita starostlivosti“ môže ísť napr. o výskyt dekubitov, telesných
obmedzení za posledných sedem dní; o používanie antipsychotík
a neuroleptík; či o diagnostikovanie depresívneho syndrómu. V rámci domény „kvalita života“ sa monitorujú napr. pocity starších ľudí,
že ich práva sú uznané; že sú vtiahnutí do prijímania rozhodnutí; ich
pocit bezpečia a ochrany v zariadení; ale aj pocity zamestnancov/kýň,
že ich zdravie je pre zamestnávateľa dôležité; rovnako monitorovanie pocitu príbuzných, že sa cítia včasne informovaní o veciach, ktoré
sa týkajú ich člena rodiny bývajúceho v zariadení. V rámci domény
„vodcovstvo“ sa napr. skúma, koľko musia zamestnanci/kyne pracovať „naviac“; aké im poskytuje zamestnávateľ možnosti pre tréning
zameraný na podporu zdravia. V doméne „ekonomické výsledky“ sa
napr. sleduje, koľko reálneho času denne sa venuje samotnej starostlivosti. Napokon, v doméne „kontext“ sa monitoruje aj priemerný počet
dobrovoľníckych hodín poskytovaných rezidentom/tkám zariadenia.
V rokoch 2010-2012 podporila Európska komisia ďalší významný
projekt zameraný na kvalitu v službách dlhodobej starostlivosti a to
projekt WeDO (European Partnership for the Welbeing and Dignity of Older people) realizovaný 18 partnerskými organizáciami z 12 členských
krajín EU (Slovensko nemalo v projekte zastúpenie). Cieľom projektu bolo „...vytvorenie trvalého a otvoreného európskeho partnerstva európskych, národných, regionálnych či lokálnych aktérov, ktorí majú záujem na
zlepšení kvality služieb pre staršie osoby a ktorí chcú bojovať proti ich týraniu
a zneužívaniu“ (European, 2012:3). Projekt finalizoval v decembri 2012
vydaním konečného výstupu - odporúčajúceho dokumentu Európsky
rámec kvality pre služby dlhodobej starostlivosti (European Quality Frame45
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work for long-term care services)8, ktorý stavia na vízii partnerstva, že
„Zabezpečenie vysokej kvality a dôstojnosti v starostlivosti by malo prispieť
k zlepšeniu kvality života pre všetkých starších ľudí – užívateľov starostlivosti
a pomoci a k prevencii zlého zaobchádzania“ (European, 2012:9).
Trvalá udržateľnosť tejto vízie je založená na uplatňovaní ľudsko-právneho prístupu zrejmého z vymedzenia spoločných hodnôt
európskeho partnerstva, z ktorých následne vychádzajú princípy
kvality služieb a oblasti akcií, ktorými kvalitné služby prispievajú
k naplneniu konečnej vízie - kvality života starších ľudí a ich dôstojnosti ako ultimatívneho ľudského práva. Systémovú výstavbu dokumentu sme prehľadne spracovali v obrázku č. 3.
Obrázok 3: Systémová štruktúra prvkov vízie Európskeho partnerstva
pre blahobyt a dôstojnosť starších ľudí WeDO

■
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V tabuľke č. 2 špecifikujeme jednotlivé prvky tejto štruktúry
(spoločné hodnoty – princípy kvality – oblasti akcií) bližšie.
Tabuľka 2: Spoločné hodnoty európskeho partnerstva pre blahobyt
a dôstojnosť starších ľudí, princípy kvality služieb a oblasti akcií (WeDO)
Spoločné hodnoty partnerstva
Prístup založený na práve na starostlivosť (care) a na práve na dôstojné starnutie až do
konca života.
Vekovo citlivé prostredie a aktívny život ako základné koncepty pre ďalší rozvoj systému
služieb dlhodobej starostlivosti.
Integrované riešenia sú najlepšou odpoveďou na potrebu starostlivosti, ktorá bude optimálna a prispôsobená potrebám užívateľov a ich opatrovateľov.
Opatrenia na zlepšenie kvality dlhodobej starostlivosti musia pokrývať aj podporu neformálne
opatrujúcich osôb, najmä uznanie ich potreby oddychu.
Princípy kvality služieb
Rešpekt k ľudským právam a dôstojnosti
Služby zamerané na osobu
Prevenčné a rehabilitačné služby

spoločné
hodnoti

Dostupné služby
Prístupné služby
Služby, ktoré si môže užívateľ dovoliť
Komprehenzívne služby
Kontinuálne služby
Služby založené na výstupoch a na evidencii

kvalita života
a dôstojnosť
aktérov LTC

Transparentné služby
Rodovo a kultúrne citlivé služby
Oblasti akcií
Prevencia a boj proti zneužívaniu a zanedbávaniu

oblasti
akcií

princípy
kvality

Posilnenie starších ľudí odkázaných na pomoc a formovanie príležitostí pre ich participáciu
Zabezpečenie dobrých pracovných podmienok a pracovného prostredia a investovanie
do ľudského kapitálu
Vývoj adekvátnej podpornej (fyzickej) infraštruktúry

Vysvetlivka: LTC = dlhodobá starostlivosť
Zdroj: Voľne spracovala autorka podľa European (2012)

Rozvoj partnerského prístupu
Rozvoj systému dobrého spravovania (riadenia a vládnutia)
Rozvoj primeranej komunikácie a zvyšovanie povedomia

8

46

Dostupné on line na adrese: http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_
EN_WEB.pdf

Zdroj: Voľne spracovala autorka podľa European (2012:9-21)

47

Kvetoslava Repková

Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika

Možno sa len domnievať, že problematika prevencie zlého zaobchádzania nebola v dokumente zaradená náhodne ako prvá oblasť
akcií, na ktoré by sa mala zamerať verejná politika v oblasti kvality
služieb dlhodobej starostlivosti. Prevencia a boj proti zneužívaniu
a zanedbávaniu vyžaduje, aby: „Služby pre starších ľudí odkázaných
na starostlivosť a pomoc, a verejné autority, ktoré sú za ne zodpovedné, by
mali urobiť všetko pre to, aby zabezpečili, že starší ľudia, ich opatrujúce
osoby, členovia rodiny a profesionáli/lky budú ochránení pred zneužívaním,
obťažovaním a zanedbávaním. Takého opatrenia by mali zahŕňať aj ochranu
obetí a tých, ktorí zlé zaobchádzanie hlásia“.

Prevencia a boj proti zneužívaniu a zanedbávaniu potom znamenajú, že:
- poskytovatelia služby sú informovaní, trénovaní a pripravovaní zvyšovať povedomie o zneužívaní starších ľudí, odhaľovať ho a bojovať proti nemu,
- zabezpečuje sa evidencia (protokol), ktorá umožňuje užívateľom, rodinám a profesionálnym pracovníkom/čkam hlásiť zneužívanie a zanedbávanie spôsobom, ktorý chráni obeť
i ohlasovateľa/ľku,
- rozličné typy zneužívania starších ľudí vyžadujú rozličné typy
intervenčných plánov (finančných, telesných, psychologických, atď)
(European 2012:22).

Dokumentu sme sa venovali podrobnejšie pre jeho osobitný význam z hľadiska špecifického predmetu tejto publikácie. Na projekte
WeDo (jeho východiskovej paradigme, vecnom prístupe a štruktúre
východiskových dokumentov) oceňujeme najmä to, že integrovaným spôsobom stavia na:
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ultimatívnom zameraní na kvalitu života aktérov dlhodobej starostlivosti ako na cieľovú hodnotu,
vymedzení kvality služieb dlhodobej starostlivosti ako nástroja
na podporu kvality života aktérov dlhodobej starostlivosti,
integrálnom zlúčení perspektív kvality života opatrovaných, rovnako formálne i neformálne opatrujúcich osôb v systéme dlhodobej starostlivosti,
integrálnom zlúčení neformálneho a formálneho prostredia starostlivosti,
rešpektovaní rôznorodosti foriem zlého zaobchádzania,
potrebe kvalifikovanej diagnostiky a dokumentácie zlého zaobchádzania ako nástroja k podpore jeho prevencie.

Pre korektnosť pripomíname, že mnohé z týchto aspektov boli
obsiahnuté aj v dokumentoch z predchádzajúceho obdobia (osobitne v Európskej charte práv a zodpovedností starších ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť a pomoc z roku 2010). Na projekte
WeDO je zaujímavé práve to, že stavia na výsledkoch predchádzajúcich prác, pričom ich zasadzuje do najaktuálnejších verejno-politických kontextov.

2.2 Domáce verejno-politické rámce
Problematika prevencie násilia, resp. zlého zaobchádzania sa na
Slovensku, podobne ako v medzinárodnom kontexte, opiera o jej všeobecné, skôr implicitné vymedzenie v Ústave Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov). Ukotvuje ju cez
rovnosť a dôstojnosť ľudí, konkrétne v článku 12 ods. 1, podľa ktorého
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“ a v následnom článku 16 ods.2, podľa ktorého „Nikoho nemožno mučiť, ani podrobiť krutému,
neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“.
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Zaručenosť všetkých práv a slobôd na princípe veku nie je v Ústave vymedzená explicitne, skôr implicitne v rámci širokej kategórie „iné postavenie“. Explicitne formulovaný zákaz diskriminácie
na princípe veku nachádzame až v zákone č. 365/2004 Z.z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a v jednotlivých
špecifických zákonoch (napr. v oblasti pracovno-právnych vzťahov,
služieb zamestnanosti, sociálnych služieb, atď.).

2.2.1 Existujúce legislatívne inštitúty
Bližšie vymedzené verejno-politické záväzky prevencie zlého zaobchádzania boli doposiaľ obsiahnuté primárne v národných programových dokumentoch, z ktorých však iba Národná stratégia na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (2004)
a následný Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009-2012 sa venovali tejto otázke meritórne
(ako hlavnému predmetu úpravy/záujmu). Jeho súčasťou boli samozrejme aj záväzky ochrany starších, najmä na dlhodobú starostlivosť odkázaných žien, tieto však boli vymedzené primárne cez faktor pohlavia, nie veku.
Druhú skupinu programových dokumentov tvoria tie, v ktorých
je problematika zlého zaobchádzania s cieľovou skupinou súčasťou
nejakého širšieho vecného zamerania. Príkladom je Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach života (z roku 20019) či Národný akčný plán pre deti
na roky 2009-2012. Do tejto skupiny patrí aj Národný program ochrany
starších ľudí (z roku 1999), ktorý kontextualizuje zlé zaobchádzanie

9
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so staršími osobami ako ľudsko-právnu otázku v rámci uplatňovania
základných OSN princípov prístupu k starším ľuďom, osobitne uplatňovania princípu dôstojnosti. Tento zahŕňa „... potrebu zabránenia vykorisťovaniu, fyzickému alebo duševnému zneužívaniu, potrebu slušného zaobchádzania a nehodnotenia podľa ekonomického prínosu“ (Národný, 1999:8).
Uvedieme príkladmo niektoré právne a legislatívne inštitúty
uplatňovania tohto princípu10. S ohľadom na doterajšiu skúsenosť,
že k násilnému správaniu dochádza najmä v domácom prostredí,
kľúčovým je inštitút posudzovania týrania staršej osoby blízkou
osobou ako trestného činu upraveného v ustanovení § 208 zákona
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby). Inštitút ochraňuje blízke
osoby alebo osoby v starostlivosti či výchove inej osoby, ktorá im
spôsobuje fyzické alebo psychické utrpenie zákonom definovanými
formami (napr. bitím, vyhrážaním, bezdôvodným odopieraním stravy, vystavovaním poškodzujúcim látkam, neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku staršej osoby).
Inštitúty prevencie zlého zaobchádzania sú obsiahnuté aj v systéme sociálnych služieb v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov, ku ktorým sa ako k pilieru
dlhodobej starostlivosti jeho nebezpečenstvo tradične vzťahuje. Vyberáme niektoré:
- sociálnou službou k ľudskej dôstojnosti: fyzická (nielen staršia)
osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby umožňujúcej
realizovať jej ľudské práva a slobody, zachovávať jej ľudskú dôstojnosť, aktivizovať sebestačnosť a inklúziu do spoločnosti (voľne
podľa §6 ods. 2 zákona),
- bezodkladné poskytnutie služby, ak je ohrozený život a zdravie
fyzickej osoby (voľne podľa §8 ods. 6 zákona),

10 Podrobne ich rozpracovala napr. H. Grolmusová v Informačnom bulletine Fóra pre pomoc
starším – národná sieť (dostupné na webovom sídle Fóra)
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prísne regulovanie procedúr telesného a netelesného obmedzovania prijímateľa sociálnej služby za účelom jeho/jej ochrany života,
dôstojnosti a zdravia (voľne podľa §10 zákona),
možnosť poskytovania služieb zariadenia pre seniorov aj „z iných
vážnych dôvodov“, nielen z dôvodu odkázanosti na pomoc inej
osoby (voľne podľa § 35 ods. 2 zákona); dôvodom pritom môže
byť aj podozrenie alebo preukázané zlé zaobchádzanie so staršou
osobou v jej prirodzenom prostredí (Brichtová, Repková, 2009),
predchádzanie zlému zaobchádzaniu cez hodnotenie podmienok
kvality poskytovanej sociálnej služby (§ 104 a nadväzujúca príloha
2 zákona). Podmienky sa hodnotia v procedurálnej, personálnej
a prevádzkovej oblasti. V rámci procedurálnych aspektov kvality sa
napríklad hodnotí „určenie postupov a pravidiel a preventívnych
opatrení, aby nedochádzalo k porušovaniu základných ľudských
práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby a k používaniu prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia“; v rámci prevádzkových aspektov sociálnej služby sa zasa hodnotí, či je „poskytovaná v podmienkach, ktoré zachovávajú ľudskú dôstojnosť“.11

2.2.2 Nové programové zakotvenie
Napriek uplatňovaniu existujúcich inštitútov prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi zvykneme stále v podmienkach Slovenska konštatovať, že aj po 15 rokoch implementácie pôvodného
národného programu stále táto problematika u nás vykazuje známky
tabu a že v jej uznaní ako osobitného (špecifického) verejného záujmu sme stále len na začiatku.12 Preto oceňujeme niektoré najnovšie
11 V čase prípravy publikácie prechádzala legislatívnym procesom rozsiahla novela zákona o sociálnych službách, ktorej významná časť sa zameriava práve na otázky kvality v sociálnych
službách. Pomerne všeobecné hodnotenie podmienok kvality v jednotlivých oblastiach navrhuje doplniť o bližšie štandardy a nim prislúchajúce indikátory na meranie kvality.
12 Voľne formulované na základe priebehu Tematického zasadnutia Výboru pre seniorov RV
SR ĽPNMRR k problematike týrania a zneužívania seniorov konaného dňa 8.4.2013.
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iniciatívy, ktoré sa opierajú, okrem iného, o Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012-2016. Vláda SR sa v ňom zaviazala vypracovať
nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí (s osobitnou víziou podpory aktívneho starnutia, preto sa v súčasnosti hovorí skôr
o návrhu Národného programu aktívneho starnutia) ako súčasti širších
opatrení na podporu kvality života starších ľudí v rámci kohéznej
spoločnosti (voľne podľa Programové, 2012:30). Na základe tohto
záväzku prebiehali na pôde Výboru pre seniorov Rady vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v 1. polroku 2013
prípravné práce, ktorých súčasťou bol odborný diskurz o začlenení
problematiky prevencie zlého zaobchádzania so seniormi do tohto
kľúčového dokumentu. Výbor zorganizoval dňa 8.4.2013 prvé Tematické zasadnutie k tejto otázke, na ktorom sa konštatovalo, že iniciatíva
je súčasťou „... veľkého boomu verejných politík proti násiliu“ voči rozličným cieľovým skupinám (Repková, 2013a:3)13. Tieto sa pre účely
napĺňania vládnych priorít opierajú o medzinárodné záväzky OSN,
Rady Európy či EK.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny nás na rokovaní poveril
formuláciou záverov rokovania a odporúčaní, ktoré by sa mali využiť pri príprave národného dokumentu, prípadne pre účely jeho
následnej implementácie. Bližšie sa im budeme venovať v záverečnej
časti publikácie.

13 Na základe uznesenia VDM RV SR ĽPNMRR č. 21 z 11. 10. 2012 sa odporúča pripraviť
Národnú stratégiu ochrany detí pred násilím. Predmetná problematika je významne obsiahnutá
aj v dokumente Národný akčný plán pre deti 2013-2017. Úlohy prevencie zlého zaobchádzania
s osobami so zdravotným postihnutím budú osobitne riešené aj v pripravovanom Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, v súlade s článkami
15 a 16 OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

53

3 Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
– sekundárna výskumná analýza
(Kvetoslava Repková)

Ako uvádzajú D. Sethi et al. (2011:3): „Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi je pervazívny problém postihujúci všetky spoločnosti a krajiny“,
napriek tomu sa mu venuje málo systematickej výskumnej pozornosti a rutinne poskytované informácie (zdroje) sú skôr ojedinelé.
Zároveň však pripomínajú, že vyšší vek negeneruje riziko zlého zaobchádzania zo strany iných osôb automaticky. Kým u staršej populácie všeobecne predstavuje len necelé 3%, v prípade, že ide o osoby
vo vysokom rozsahu odkázanosti na pomoc inej osoby, sa prevalencia zvyšuje až na 25%14. Táto spojitosť má svoje výskumné konzekvencie. Týkajú sa uplatňovania kontextu odkázanosti starších ľudí
na dlhodobú starostlivosť a pomoc iných ako prevažujúceho kontextu, v rámci ktorého sa problematika zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi skúma a výskumne inštrumentalizuje. Hodnota výskumov
kontextualizujúcich uvedenú problematiku cez širšie otázky sociálno-ekonomického postavenia tejto skupiny ľudí sa môže z uvedeného dôvodu prehliadať, resp. nedostatočne doceňovať. Opodstatnenosť požiadavky, aby sa táto problematika skúmala a následne riešila
v širších spoločenských súvislostiach, životných sférach a vzťahoch,
budeme dokumentovať sekundárnou výskumnou analýzou dostupných výskumných zistení. Predstavíme ich v určitých vecných blokoch:
- výskum uznania zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako spoločenského problému,

14 Aj preto napríklad Rada Európy odstupuje v rámci svojej najnovšej iniciatívy od vymedzenia pojmu „staršia osoba“ cez jednoduchý chronologický vek (Drafting, 2012).
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-

výskum zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v diverzite spoločenských vzťahov,
výskum zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rámci opatrovateľských vzťahov.

3.1 Uznanie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
ako problému (výskumné reflexie)
Regionálny úrad SZO pre Európu realizoval v roku 2011 prieskum medzi SZO členskými európskymi krajinami zameraný na
otázky uznania problematiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi „ako problému“, existencie národnej legislatívy či inštitucionalizácie výskumu v tejto oblasti. Prieskum bol zabezpečovaný elektronickou formou a cez vyjadrenia expertov/tiek. Na otázku „Je zlé
zaobchádzanie so staršími ľuďmi problém?“15 vyše polovica krajín (cca
56%) uviedla, že je to priemerný problém (a moderate problem).
V 15% krajín (vrátane Slovenska) bolo zlé zaobchádzanie s touto
skupinou vymedzené ako veľký problém (a big problem). Ostatné
krajiny ho identifikovali ako malý problém (a slight problem; napr.
Dánsko, Taliansko, Nemecko, ale aj Azerbajdžan). Iné rozloženie
mali odpovede na otázku, či je zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
vnímané ako problém.16 Necelá polovica uviedla, že sa v ich krajine
vníma ako priemerný či veľký problém. Aj keď je tento fenomén
(podľa názoru expertov/tiek) zo Slovenska veľkým problémom,
vnímaný je ako malý problém. Zistené rozdiely medzi existenciou
problému a „intenzitou“ jeho vnímania môže vysvetľovať aj existencia národnej legislatívy pre túto oblasť. Len 36% krajín uviedlo,

15 „Is elder maltreatment a problem?“ Do pozornosti dávame slovné spojenie „elder maltreatment“. Považujeme ho za výstižný anglický korelát spojenia „zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi“, ktorý v publikácii preferujeme.
16 „Is elder maltreatment perceived as a problem?“
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že takúto legislatívu majú zavedenú. Lepšia situácia bola zaznamenaná v oblasti inštitucionalizácie výskumu zlého zaobchádzania so
staršími ľuďmi (realizáciu výskumu vo výskumných inštitúciách,
univerzitách), ktorú uviedla vyše polovica (51%) zúčastnených krajín (Sethi et al., 2011).

3.2 Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi v diverzite
spoločenských vzťahov (výskumné reflexie)
R. Bednárik sa v rokoch 1999 a 2004 venoval otázkam ubližovania starším ľuďom ako súčasti globálnejšieho výskumu ich celkovej
sociálno-ekonomickej situácie. Takmer 31% jeho respondentov/
tiek uviedlo, že pozná prípady takéhoto ubližovania. Najčastejšie
šlo voči starším ľuďom o egoizmus a ich vnímanie ako záťaže pre
ostatných (vyše 16%), ubližovanie spojené s neschopnosťou rodiny
zvládať starostlivosť o staršieho človeka (16%), či o snahu získať jeho
byt, dom a majetok (takmer 14%). Pociťovanie neúcty a ľahostajnosti prichádzalo najčastejšie od mladých ľudí (vyše 30%), potom od
pracovníkov/čok inštitúcií a úradov (takmer 24%) či zdravotníckych
zariadení (17%). Zo strany rodiny bolo takéto správanie odhadované
najmenej často (necelých 5%). Výsledky sa v priebehu porovnávaných rokov výraznejšie nemenili (Bednárik, 2004).
Začiatkom januára 2012 zrealizovalo Fórum pre pomoc starším –
národná sieť pilotný empirický prieskum zameraný na problematiku
zneužívania, násilia a týrania starších ľudí s cieľom „...otvoriť priestor pre diskusiu na zatiaľ málo diskutovanú a stále pomerne tabuizovanú
tému“ (Guráň, 2012:1). Unikátnosťou prieskumu bola autentickosť
zamerania na skúsenosť samotných starších ľudí, ktorí sa do neho
zapojili prostredníctvom aktivistov Klubov dôchodcov17 a zariadení
17 Podľa zákona o sociálnych službách ide o tzv. Denné centrá.
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pre seniorov. Až 90% respondentov/tiek uviedlo, že má informácie
o tom, že dochádza k rozličným formám zneužívania starších ľudí,
pričom ide často o ich priamu alebo nepriamu diskrimináciu a o zrejmé porušovanie ľudských práv. Stereotypné interpretovanie zlého
zaobchádzania predovšetkým cez oblasť dlhodobej starostlivosti
a odkázanosti starších ľudí na pomoc inej osoby vyvrátili zistenia,
že staršie osoby majú najviac skúseností (21,3%) so zneužívaním rôznymi subjektmi (osobami a organizovanými skupinami), ktorí im
klamlivými a falošnými praktikami spôsobujú finančnú a majetkovú
ujmu rôzneho rozsahu. Najčastejšie šlo o ponúkanie tovarov cez telefón, posielanie balíčkov a následné vymáhanie peňazí, poskytovanie pôžičiek nebankovými subjektmi, zneužívanie osobných údajov
a adries, predávanie drahých výrobkov podomovými obchodníkmi,
propagačné akcie, rôzne súťaže či požičiavanie peňazí pri fingovaných dopravných nehodách. Tento fenomén bol označený ako najrýchlejšie sa rozširujúci a stále výraznejšie ohrozujúci a znepokojujúci starších ľudí. Zlé zaobchádzanie v rodinách, zdravotníckych
zariadeniach, v rámci rezidenčnej starostlivosti či na úradoch sa vyskytlo v nižšom rozsahu.
Na základe výsledkov prieskumu, rovnako ďalšej propagačnej
činnosti a okrúhlych diskusných stolov organizovaných Fórom,
riešiteľský tím konštatoval, že „...sú zaznamenávané stále sa rozvíjajúce nové druhy zneužívania starších ľudí, vyplývajúce z ich menšej miery
informovanosti, zo situácie samoty, sociálnej núdze a istého stupňa sociálnej izolácie“ (Guráň, 2012:2). Skutočnosť, že zlé zaobchádzanie so
staršími ľuďmi v súčasnosti významne prekračuje oblasť dlhodobej
starostlivosti, dokumentuje aj obsah požiadaviek a odporúčaní formulovaných v Záveroch rokovania Parlamentu seniorov, ktoré sa uskutočnilo v marci 2013. Keďže závery boli na Tematickom zasadnutí
VpS RV SR ĽPNMRR dňa 8.4.3013 poskytnuté pre verejné účely,
uvádzame ich ako ilustráciu v plnom znení v prílohe č. 2 tejto publikácie.
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3.3 Výskum zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
v opatrovateľských vzťahoch
Takýto typ výskumu je rozpracovaný najviac, čo reflektuje základný fakt, že staršie osoby odkázané na dlhodobú starostlivosť sú
objektom zlého zaobchádzania oveľa častejšie ako tie, ktoré odkázané nie sú. V tejto súvislosti neprekvapuje, že problematika zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi bola v roku 2007 zaradená ako súčasť Špeciálneho Eurobarometra k otázkam Zdravotnej a dlhodobej starostlivosti v EÚ (Health, 2007). Respondenti a respondentky v ňom
vyjadrovali svoj názor na rozšírenosť zlého zaobchádzania s odkázanými staršími ľuďmi v ich krajine (QA30) a na osoby, ktoré sú najčastejšie jeho nositeľmi (QA32). Priemerne 47% respondentov/tiek
EÚ uviedlo, že zlé zaobchádzanie, zneužívanie a zanedbávanie starších odkázaných ľudí18 je v ich krajinách dosť alebo výrazne rozšírené. Pomerne vyrovnane šlo o vytváranie zlých životných podmienok (70%), nedostatočnú pozornosť pri uspokojovaní ich telesných
potrieb (67%), zneužívanie majetku staršej odkázanej osoby (67%),
zhoršovanie zdravotného stavu z dôvodu neadekvátnej starostlivosti
(66%) či o psychické zneužívanie (64%). Telesné zneužívanie uvádzala približne polovica respondentov/tiek (52%). Len v necelej tretine
prípadov šlo o sexuálne zneužívanie (31%).
Výsledky dokumentovali aj výrazné národné rozdiely. Napríklad
v porovnaní s EU priemerom (47%) považovalo „len“ 20% slovenských respondentov/tiek fenomén zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi na Slovensku za dosť alebo výrazne rozšírený. Na druhej
strane, oveľa častejšie pripúšťali výskyt zlého zaobchádzania zo strany najbližšej rodiny, t.j. detí, manželov a súrodencov staršej osoby
(55% v porovnaní s EÚ priemerom 36%). Naopak, výrazne menej

18 V prieskume sa používal pojem „maltreatment of dependent elderly people“ (zlé zaobchádzanie so staršími odkázanými osobami), ktorým sme sa inšpirovali aj v našej práci.
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(v porovnaní s európskym priemerom menej rámcovo o 20%) pripúšťali ako nositeľov zlého zaobchádzania zamestnancov a zamestnankyne profesionálnej sféry angažujúcich sa v domácej, rezidenčnej
a nemocničnej starostlivosti. V tabuľke č. 3 sumarizujeme zistenia Eurobarometra o tom, aké skupiny ľudí boli označené za najčastejších
nositeľov zlého zaobchádzania so staršími odkázanými osobami.
Tabuľka 3: Nositelia zlého zaobchádzania so staršími odkázanými
ľuďmi (v%)
Nositelia

Priemer EÚ

SR

Deti staršej osoby

23

32

Manžel/ka alebo partner/ka staršej osoby

8

13

Súrodenci staršej osoby

5

10

Spolu

36

55

Známi

11

16

Spolu

11

16

Opatrovatelia/ľky v domácnosti staršej osoby

30

20

Zamestnanci/kyne v rezidenčnej starostlivosti

32

21

Zamestnanci/kyne nemocnice

11

12

Spolu

73

53

Zdroj: voľne spracovala autorka podľa Špeciálny Eurobarometer (Health, 2007)

Rovnako vo výskume Fóra pre pomoc starším – národná sieť referovali samotné staršie osoby častejšie výskyt zlého zaobchádzania zo strany blízkych (takmer 20%) ako zo strany profesionálnych
pracovníkov/čok v zdravotníckych zariadeniach (cca 17%) či v zariadeniach sociálnej starostlivosti (12%). Najčastejšie šlo v rodinách
o fyzické násilie páchané na staršej osobe (krik, bitka, necitlivé dotýkanie), potom psychické násilie (vyhrážky, zastrašovanie, snaha
o izoláciu) či jej finančné zneužívanie (odobratie dôchodku, nátlak
na prepis majetku). Najohrozenejšou skupinou bola podľa výsledkov prieskumu skupina sedemdesiatnikov/čok (Guráň, 2012).
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Je potešiteľné, že zlé zaobchádzanie v domácich opatrovateľských
vzťahoch sa vo výskume stále častejšie kontextualizuje v rámci integrovanej stratégie, t.j. cez prizmu oboch strán týchto vzťahov (Repková, 2011). Ako uvádzajú E.G. Krug et al. (2002) „... násilie zo strany prijímateľa starostlivosti môže fungovať ako ‚spúšťač‘ pre recipročné násilie zo
strany opatrujúcej osoby. Je možné, že násilie je výsledkom súhry viacerých
faktorov, vrátane stresu, vzťahov opatrujúcej a opatrovanej osoby, prítomnosti rušivého správania a agresie odkázanej osoby či depresie opatrujúcej
osoby“ (Krug et al., 2002:131). Intenzívna výskumná pozornosť sa preto venuje negatívnym dopadom dlhodobého opatrovania. V rámci
palety negatívnych skúseností opatrujúcich osôb sa zvykne uvádzať
vysoké riziko vyhorenia, sociálna izolácia až vylúčenie či negatívne
ekonomické a psychické súvislosti s jasnou evidenciou v bio-markeroch dĺžky dožitia a zdravia (FUTURAGE, 2011; Kroutilová Nováková, Jandzíková, 2012). Zdravotné i mimo-zdravotné negatívne
účinky potvrdili vo svojom kvalitatívnom výskume aj B. Bodnárová,
K. Šelestiaková (2011). Autorky uvádzajú obmedzenie pracovných
aktivít, redukciu času stráveného s ostatnou rodinou či redukciu alebo úplnú elimináciu spoločenského života. Podľa D. Sethi et al. (2011)
výlučné spoliehanie sa v opatrovaní na rodinu vedie k nezvratným
následkom na neformálne opatrujúcich osobách a kvalite ich života
vo forme stresu, slabších príležitostí pre zamestnanie, rastúcich požiadaviek na účasť ostatných členov rodiny či vo forme negatívnych
súvislostí ich vlastného starnutia. Vo výskume R. Joy (2011) až 69%
respondentov/tiek označilo intenzívnu opateru za primárny zdroj
ich stresu a podľa viac ako štvrtiny sa opatrovanie negatívne dotýka
rodinných vzťahov.
V našich kvalitatívnych výskumoch v rokoch 2009-2011 (Repková,
2009; Repková, 2010; Repková, 2011) zameraných na životnú situáciu
opatrujúcich členov rodiny sme sa osobitne venovali aj problematike zlého zaobchádzania. V prvej časti výskumu z roku 2009 sa intenzívne opatrujúce osoby len zdržanlivo vyjadrovali k tejto otázke,
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ak mohli, radšej sa jej vyhli všeobecným konštatovaním, že občasné kritické situácie (napr. keď bolo treba zvýšiť hlas) boli zvládnuteľné. Na
druhej strane, otvorene hovorili o nepriaznivom dopade opatrovania
najčastejšie na ich prácu a profesionálnu kariéru, rovnako ako na sféru
súkromného života a koníčkov (Hromková, 2011, hovorí o „vzdaní sa
vlastného života“). Najmenej často pripúšťali negatívne účinky na vlastné zdravie. V následnom výskume na prelome rokov 2010/2011 boli
v rámci pološtrukturovaných rozhovorov dotazované respondentky
k problematike zlého zaobchádzania otvorenejšie. Často ho popisovali
v kontexte pocitov vlastného zlyhania, ktoré sa však takmer výlučne
spájalo so situáciami nevyspytateľného, nepredvídateľného správania
opatrovaných členov rodiny a ich vlastnej vyčerpanosti.
„To sú také situácie, že ja som úplne zúrila ... ja som vrieskala, ja som kričala, ja som bola hysterická. Ja som nebola nejaká ideálna opatrovateľka,
ako to napokon... lebo to je život“. (respondentka Irena)
„...keď je ten človek, akokoľvek hlbokú lásku má, akékoľvek odhodlanie, to
sústavné dráždenie tým, že najmä tam, kde je mentálny defekt, tak ten
jedinec svojím správaním dráždi. A tam veľmi, veľmi na tenkom ľade
človek chodí a veľmi sa treba kontrolovať. Nedarilo sa mi vždy, určite
... ani nie je čudo, že skutočne aj starí ľudia sa stanú obeťami týrania,
lebo možno niektoré deti a rodinní príslušníci nepochopia, že toto nejde
agresivitou...“. (respondentka Eva)

Neformálne opatrujúce respondentky sa otvorene dotýkali aj ostatných aspektov intenzívnej starostlivosti. Vzťahovú dimenziu neviazali len na svoj vzťah k opatrovanej osobe, ale na celkové vzťahy
v rodine a ich zmeny vyvolané situáciou odkázanosti na opateru a jej
zabezpečovania. Za problematické označili nezdieľanie záväzkov
opatrovania v širšej rodine, nedocenenie starostlivosti zo strany ostatných členov rodiny či nevyhnutnosť opatrujúcej osoby prihliadať
na potreby všetkých členov rodiny rovnomerne. Zmieňovali aj zá62
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važné ekonomické dopady na svoj (rodinný) rozpočet kombinované
len s epizodickou verejnou podporou.
„...ale som padla na kolená a úplne som sa finančne viac ako poddimenzovala, pretože považujem takéto postihnutie člena rodiny, že to je ako hora
nešťastia... už som chudobnela a chudobnela...
...tie tortúry okolo zdravotníctva, okolo sociálnych vecí... to jeden nemôže
byť aj intenzívnym opatrovateľom, lebo dostane sa sám do konfliktov... čo
som nemusela, to som nežiadala...“ (respondentka Eva)

Zistené poznatky sme popísali ako dvojitý fenomén privatizácie
záväzkov opatrovania, kedy si rodina “privlastňuje” tieto záväzky vo
vzťahu k verejným autoritám, zároveň opatrujúca osoba si ich „privlastňuje“ vo vzťahu k ostatným členom rodiny, čo jej spôsobuje
dvojitú záťaž a znižuje vlastné šance v živote. Okrem toho sme na základe výsledkov upozornili na syndróm naučenej bezmocnosti, ktorý sa
u neformálne opatrujúcich členov rodiny prejavil vo forme podceňovania zdravotných rizík systematického a intenzívneho opatrovania,
rovnako odmietaním alebo rezignovaním na možnú pomoc zvonku.
Vo svetle našich záverov o privatizácii záväzkov opatrovania interpretujeme aj výsledky zisťovania preferencií foriem verejnej pomoci zameranej na prevenciu zlého zaobchádzania v opatrovateľských vzťahoch. Podľa Špeciálneho Eurobarometra (Health, 2007)
by to malo byť predovšetkým lepšie odmeňovanie tých neformálne
opatrujúcich osôb, ktoré pre opatrovanie musia redukovať alebo zanechať prácu (39%). Vo výrazne nižšej miere bola uplatňovaná požiadavka lepšie trénovať formálne i neformálne opatrujúce osoby
pre kvalitný výkon opatrovania (17%). Prakticky rovnaké zistenia
priniesol aj najnovší Eurobarometer k otázkam aktívneho starnutia (Active, 2012). Podľa jeho výsledkov by mala vláda v slovenských podmienkach pomáhať neformálne opatrujúcim osobám predovšetkým
primeranou odmenou za starostlivosť (65%) či možnosťou dočasne
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odísť z práce s právom následne sa vrátiť (45%). Ostatné formy pomoci boli zastúpené výrazne nižšie, vrátane získania primeraného
tréningu pre vykonávanie opatrovania (16%). A práve v tomto type
postojov vníma T. Tošnerová (2002) nebezpečenstvo výskytu a pretrvávania zlého zaobchádzania v rodinnom prostredí. Starostlivosť
o odkázaného člena rodiny sa chápe „ako práca v domácnosti“, na
ktorú nie je potrebná osobitná príprava, znalosť či tréning. Podľa
autorky „...Není proto ani překvapující, že v situaci bezradné, nepoučené
a osamělé pečovatelky (ale i pečovatele) starajícií se o staršího postiženého
partnera (či partnerku), dochází k zanedbávání“ (Tošnerová 2002:8).
Viacerí odborníci a odborníčky (napr. Krug et al., 2002, Sethi et
al., 2011) sa zhodujú v tom, že problematike zlého zaobchádzania
v rezidenčných opatrovateľských vzťahov sa venuje oveľa menej pozornosti v porovnaní s rodinným prostredím. Podľa D. Sethi et al.
(2011) chýbajú predovšetkým štúdie zamerané na rizikové faktory
v rámci inštitucionálnej starostlivosti. E.G.Krug et al. (2002) pritom
odhadujú, že rozličných prejavov zlého zaobchádzania je v rezidenčnej
starostlivosti viac, ako sa všeobecne pripúšťa.
Aj v podmienkach Slovenska sa doposiaľ výskumná činnosť
orientovala skôr na rodinné prostredie, aj keď práve výskyt zlého
zaobchádzania v tomto prostredí môže napokon viesť k potrebe
umiestnenia staršej osoby v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení rezidenčnej povahy. Intenzívne sa problematike z tejto perspektívy v rokoch 2006-2009 venovala B. Balogová (Balogová, 2007; 2009).
V roku 2006 sa autorka zamerala na výskyt zlého zaobchádzania so
seniormi žijúcimi v domácom prostredí, ktorí boli hospitalizovaní
na Geriatrickom oddelení Fakultnej nemocnice v Prešove. Pre účely
výskumu využila metódu hĺbkových fenomenologických rozhovorov, ktoré realizovala s 10 osobami nad 60 rokov veku. Na základe rozhovorov zistila u hospitalizovaných starších osôb prítomnosť
všetkých druhov zlého zaobchádzania: telesného týrania, materiálneho a finančného zneužívania, zanedbávania druhou osobou,
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ale aj zanedbávania starostlivosti o seba samého, rovnako prítomnosť emocionálneho týrania. Aj opätovné výskumy autorky z roku
2010 potvrdili prítomnosť zlého zaobchádza u seniorov žijúcich
v domácom prostredí hospitalizovaných na Geriatrickom oddelení
Fakultnej nemocnice. Celkovo u každého desiateho pacienta/tky
z celkového počtu hospitalizovaných bola zistená prítomnosť všetkých druhov zlého zaobchádzania vymedzených vyššie.
Výsledky autorky v priebehu rokov potvrdili špecifickosť a komplikovanosť skúmania v tejto oblasti. Podčiarkuje svoje opakované skúsenosti, že obete sú ochotné spolupracovať iba v bezpečnom prostredí,
zvyčajne v čase väčšieho ohrozenia života, najčastejšie na pôde nemocníc, avšak po stabilizovaní zdravotného stavu svoje tvrdenia menia,
nahlásenie na polícii stiahnu. Navyše, dokazovanie zlého zaobchádzania v rodinnom prostredí je na polícii a súde veľmi náročné. Prihliada sa iba na fyzické dôsledky, psychické sa berú do úvahy ojedinele
a sociálne a ekonomické dôsledky súdy väčšinou ani neposudzujú.
Autorka pokračovala vo svojom výskumnom úsilí v tejto oblasti
aj v roku 2012 (Balogová, 2012). Zamerala sa na postupy miestnej
samosprávy (obecných úradov) v prípade, že bolo zistené u seniorov
žijúcich na ich území zlé zaobchádzanie vedúce až k potrebe hospitalizácie. Realizovala mapovanie situácie na základe kontaktu so
starostami/tkami vybraných obcí. Zistila, že zlé zaobchádzanie sa na
lokálnej úrovni nezverejňuje. Obce (napriek definovaným kompetenciám) situáciu cielene neriešia, často prezentujú k nej až odmietavé
stanovisko. Autorka vyjadrila domnienku o ekonomických súvislostiach takéhoto postoja, v tom smere, že cielené riešenie (napr. umiestnením seniora či zdravotne postihnutej osoby do zariadenia) by znamenalo pre miestnu samosprávu finančné náklady, nakoľko obeťami
sú často osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia.
V rámci komplexného prístupu autorky k problematike zlého zaobchádzania so staršími osobami pochádzajú z roku 2012 aj jej práce
zamerané na zohľadňovanie aspektov zlého zaobchádzania v rámci
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diagnostickej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb (Balogová,
2013). Osobitne sa zamerala na zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského a Košického samosprávneho
kraja. Mapovala diagnostické postupy pomáhajúcich profesionálov/
lok pri posudzovaní odkázanosti staršieho človeka na sociálnu službu v procese pri prijímaní do sociálneho zariadenia. V rámci svojho
prvotného mapovania zistila, že otázky cielené na zlé zaobchádzanie
so staršou osobou v domácom prostredí nie sú zahrnuté do sociálnej
diagnostiky. Jej pilotný prieskum však neumožnil zodpovedať niektoré súvisiace okolnosti zistení o absencii diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti, čo sa stalo základom najnovšieho prieskumu autorky, ktorého
výsledky osobitne predstavíme v piatej kapitole.
S ohľadom na nízku výskumnú rozpracovanosť problematiky zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi v kontexte rezidenčnej starostlivosti
a diagnostickej činnosti sme privítali informácie o evidencii používania
telesných a netelesných obmedzení v rámci tejto formy starostlivosti.
Takúto evidenciu vedie v zmysle platného zákona o sociálnych službách a výkonu dohľadu nad ich poskytovaním na základe oznámení
poskytovateľov sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Pre korektnosť treba pripomenúť, že v uvedenom prípade
sa jednotlivé formy telesných a netelesných obmedzení nekvalifikujú
ako zlé zaobchádzanie v rezidenčnej starostlivosti, ale ako použitie takýchto prostriedkov za účelom odvrátenia priameho ohrozenia života
alebo zdravia prijímateľa sociálnej služby alebo iných osôb, ktoré by
mohli byť jeho správaním ohrozené. Platí pritom zásada, že obmedzujúci prostriedok môže byť využitý len na čas nevyhnutne potrebný na
odstránenie priameho ohrozenia (§ 10 zákona o sociálnych službách).
V grafe č. 1 ilustrujeme vývoj v počte prijímateľov/liek rezidenčných
sociálnych služieb, voči ktorým boli v rokoch 2009-2012 použité prostriedky telesného alebo netelesného obmedzenia (ide o sumárne údaje,
nielen o starších prijímateľov/ľky rezidenčných sociálnych služieb).
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Graf 1: Vývoj počtu osôb, voči ktorým boli použité prostriedky netelesných a telesných obmedzení v rámci rezidenčnej starostlivosti v rokoch
2009-2012

Zdroj: MPSVR SR (na základe vyžiadania)

Z celkového počtu 228 hlásení šlo v roku 2012 v takmer 65% (148
prípadov) o použitie prostriedkov telesného obmedzenia s pomerne
vyrovnaným zastúpením jeho jednotlivých foriem. Uvedené sú v tabuľke č. 4.
Tabuľka 4: Zastúpenie jednotlivých foriem telesného a netelesného
obmedzenia v rezidenčnej starostlivosti
Telesné obmedzenia

počet

%

•

Hospitalizácia

30

20,7

•

Aplikácia liekov a injekcií

38

26,2

•

Izolácia v bezpodnetovej miestnosti

43

29,7

•

Fixácia, popruhy, špeciálne úchopy

34

23,4

83

100

Netelesné obmedzenia
•

Individuálny pohovor, odvrátenie
pozornosti

Zdroj: MPSVR SR (na základe vyžiadania)
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V grafe č. 2 napokon uvádzame distribúciu použitia prostriedkov
telesného a netelesného obmedzenia v roku 2012 v rezidenčných zariadeniach podľa regiónu.
Graf 2: Prevalencia telesného a netelesného obmedzenia v rezidenčnej
starostlivosti podľa regiónu za rok 2012 (v %, N=228)
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s počtom napr. v zariadeniach Bratislavského regiónu, odkiaľ však
pochádzalo len približne 5% takýchto hlásení. Na základe dostupných informácií nemožno interpretovať podstatu tejto rozdielnosti.
Môže však ísť o významný predmet výskumného záujmu do budúcnosti.

3.4 Sumarizácia výskumných reflexií

Zdroj: Spracovala autorka na základe podkladu z MPSVR SR

Ako je z grafov č. 1-2 a tabuľky č. 4 zrejmé, počet hlásených použití obmedzujúcich úkonov v sledovanom období, no najmä od roku
2010, prudko rástol, pričom prevažovali telesné druhy obmedzení,
najmä izolácia osoby v bezpodnetovej miestnosti. Prekvapujúcim
zistením je nerovnomerné zastúpenie takýchto hlásení zo zariadení
v rámci jednotlivých regiónov, ktoré nezodpovedá distribúcii počtu
obyvateľov žijúcich v zariadeniach týchto regiónov (v roku 2011
sa pohybovalo ich zastúpenie od cca 4 300 po cca 4 800 osôb na jeden región; Repková 2012). Napríklad, takmer tretina hlásení bola
v roku 2012 zo zariadení Prešovského regiónu, a to napriek faktu,
že počet takýchto zariadení je v uvedenom regióne porovnateľný
s inými, rovnako počet obyvateľov v nich žijúcich je porovnateľný
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Na základe analýzy dostupných výskumných zdrojov nemožno
súhlasiť s generalizujúcim tvrdením, že problematike zlého zaobchádzania sa doposiaľ nevenovala prakticky žiadna výskumná pozornosť (takéto konštatovanie odznelo aj na Tematickom zasadnutí Výboru pre seniorov RV SR ĽPNMRR dňa 8.4.2013). Na druhej strane
možno priznať, že výskumné aktivity jednotlivých pracovísk neboli
doposiaľ účinne koordinované, rovnako to, že uvedená problematika sa často „skrývala“ v rámci komplexnejších výskumných projektov zameraných napr. na otázky sociálno-ekonomickej situácie starších ľudí, či na problematiku kvality a dostupnosti služieb dlhodobej
starostlivosti.
Pre našu ďalšiu prácu považujeme za kľúčové tieto medzinárodné i domáce výskumné zistenia:
- zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi sa v medzinárodnom meradle nepovažuje za tak závažný problém, akým v skutočnosti je,
- na Slovensku sa vo výrazne nižšom rozsahu ako priemerne v EU
pripúšťa rozšírenosť fenoménu zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi,
- najviac výskumných zistení ohľadom zlého zaobchádzania so
staršími ľuďmi sa viaže na oblasť dlhodobej starostlivosti, čo sa
zdôvodňuje výrazne vyšším rizikom zlého zaobchádzania v prípade, že je staršia osoba odkázaná na pomoc inej osoby a intenzívnu opateru,
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podľa európskych prieskumov sú priemerne v Európe najčastejšie
nositeľmi zlého zaobchádzania so seniormi profesionálni pracovníci/čky v domácom prostredí alebo v rezidenčnej starostlivosti, na
Slovensku sú to najčastejšie blízki príbuzní odkázanej staršej osoby,
najpreferovanejšou formou prevencie zlého zaobchádzania so
staršími ľuďmi je v Európe zavádzanie dôsledných trestov a kvalitné trénovanie opatrujúcich osôb (profesionálnych i neformálnych) pre opatrovateľskú činnosť; na Slovensku sa požadovaná
podpora sústreďuje najmä do oblasti lepšieho finančného ohodnotenia neformálne opatrujúcich osôb. Požadovanie prípravy
(tréningu) na systematické opatrovanie výrazne zaostáva,
samotné staršie osoby cítia najviac ohrozenia v bežnom živote zo
strany rozličných subjektov (osôb či organizovaných skupín), ktoré
ich finančne a majetkovo zneužívajú a nekalo s nimi manipulujú,
stále viac výskumnej pozornosti sa venuje negatívnym dopadom
systematického opatrovania, najmä však v domácom prostredí,
menej v rezidenčnej starostlivosti,
medzi rezidenčnými zariadeniami patriacimi do jednotlivých
regiónov existujú výrazné rozdiely v zastúpení počtu situácií,
kedy boli použité prostriedky telesného a netelesného obmedzenia obyvateľov týchto zariadení za účelom odvrátenia priameho
ohrozenia života alebo zdravia,
prakticky úplne výskumne absentuje otázka pripravenosti zamestnancov/kýň domácej i rezidenčnej starostlivosti na odhaľovanie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi a poskytovanie
primeranej intervencie,
absencia systematickej práce na úseku zlého zaobchádzania so
staršími ľuďmi sa neprejavuje len v oblasti diagnostiky (diagnostika v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti – zdravotnej i sociálnej), ale aj v oblasti konkrétnych preventívnych a kuratívnych
opatrení a programov (často aj na základe postojov miestnej samosprávy).

4 Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
a rezidenčná dlhodobá starostlivosť
– teoretické a diagnostické východiská
(Kvetoslava Repková)

V odbornej obci prevláda názor, že so zlým zaobchádzaním voči
starším osobám sa možno stretnúť na všetkých zdravotných a sociálnych pracoviskách, ktoré s nimi prichádzajú do styku (Tošnerová,
2002) a takmer vo všetkých krajinách, v ktorých takéto zariadenia
fungujú (Krug et al., 2002). Že je teda pervazívnym fenoménom,
s ktorým sa musia tieto zariadenia vyrovnávať.
Vo svetle uvedeného konštatovania pôsobia niektoré, často až
kontradiktórne skutočnosti, znepokojujúco. Znepokojuje absencia
systematickej odbornej prípravy zamestnancov a zamestnankýň
zariadení rezidenčnej starostlivosti ako intervenovať (diagnosticky,
kuratívne i preventívne) v tejto oblasti (Tošnerová, 2002; Balogová,
Repková, 2013). Kontradiktórne k tomu vyvolávajú ostražitosť opakované výskumné zistenia, že ľudia na Slovensku referujú, v porovnaní s inými krajinami, výrazne častejšie zlé zaobchádzanie so staršími osobami zo strany rodinných príslušníkov, než profesionálnych
pracovníkov a pracovníčok v zariadeniach dlhodobej starostlivosti
(Health, 2007; Guráň, 2012). Nie je pritom zrejmé, v čom spočíva podstata takéhoto rozdielu, či nesúvisí s nižšími všeobecnými očakávaniami od systému služieb verejného záujmu a vyšším zmyslom pre
„oddanosť“ v prípade odkázanosti na službu poskytovanú zvonku
rodiny.
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4.1 Teoretické východiská a výklady
Existuje viacero často až kontroverzných (extrémnych) výskumných pozícií (perspektív, výkladov), z ktorých sa fenomén zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi skúma a vysvetľuje a ktoré determinujú charakter preventívnych a kuratívnych intervencií. Sú znázornené v obrázku č. 4
Obrázok 4: Perspektívy výkladu zlého zaobchádzania (ZZ) so staršími
ľuďmi v rámci rezidenčnej starostlivosti

ZZ ako funkcia
inštitucionálnej
kultúry a praxe

Praktické
vyrovnávanie so ZZ
so staršími ľuďmi,
prevencia

Rezidenčná
starostlivosť
ako ochrana
pred ZZ v rodine

Zdroj: Voľne spracovala autorka

Na jednej strane sú rozličné formy zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rezidenčnej dlhodobej starostlivosti interpretované ako
prirodzená súčasť (efekt, funkcia) inštitucionálnej kultúry a praxe.
Samotná vízia života v rezidenčnom zariadení sa často vymedzuje
ako niečo, čo môže ohroziť staršieho človeka, teda je samo o sebe
„násilím“ (Violence, 1993; Tošnerová, 2002). Opačnou perspektívou
je chápanie modernej (komunitne organizovanej) rezidenčnej starostlivosti ako profesionálnej základne pre pomoc starším obetiam
domáceho násilia v rámci ich tranzície do nového opatrovateľského prostredia. Priestor „medzi“ interpretuje otázku zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v kontexte rezidenčnej starostlivosti ako
otázku kontinuálnej podpory kvality života starších ľudí cestou
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skvalitňovania starostlivosti, pracovných podmienok opatrujúcich
osôb (formálnych i neformálnych) a zdieľania záväzkov dlhodobej
starostlivosti cestou permanentnej komunikácie medzi staršou osobou, jej pôvodnou rodinou a zariadením. Jednotlivým výkladom sa
budeme venovať bližšie.
E. G. Krug et al. (2002) vo Svetovej správe o násilí a zdraví navrhli dôsledne rozlišovať medzi individuálnym aktom zneužívania
a zanedbávania staršej osoby v zariadení dlhodobej starostlivosti
a inštitucionalizovaným zneužívaním, kedy „...režim inštitúcie je sám
o sebe zneužívajúci alebo zanedbávajúci“ (Krug et al., 2002:133). Inštitucionálne zneužívanie vychádza z teórie tzv. totálnej inštitúcie, za akú
pôvodný autor E. Goffman (1961) považoval aj rezidenčné zariadenie poskytujúce dlhodobú starostlivosť najmä pre osoby s duševným
postihnutím (nursing home). Charakterizuje ho spoločný život väčšej
skupiny ľudí po dlhšiu dobu na jednom mieste, kde strácajú pod tlakom kontroly a obmedzovania vlastných preferencií svoju identitu,
kde postrádajú možnosť vlastného rozhodovania, autonómie a voľnosti. Miesto spoločného bývania býva často mimo bežných obydlí
a komunít, voči ktorým sa vyhraňuje inštitúcia aj fyzickou uzavretosťou (zamknuté priestory či vysoké múry). Totálna inštitúcia sa považuje za vynútenú komunitu, v ktorej je totalita členov podriadená
úzkostlivej regulácii a správanie organizačným pravidlám (Bauman,
1996).
J. Pffeiffer rozpracoval teóriu totálnej inštitúcie pre súčasné podmienky vo forme série znakov inštitucionálnej kultúry, medzi ktoré patria: izolácia od širšej komunity, nútenie žiť „dokopy“, nedostatočná
kontrola nad vlastným životom, rigidita a rutina, blokové zaobchádzanie, paternalistické vzťahy, sociálny odstup od zamestnancov/
kýň zariadenia a pravidlá, ktoré vychádzajú skôr z potrieb inštitúcie
(zariadenia) než samotných klientov a klientok (Pffeiffer, 2011).
Podrobné identifikovanie a rozpracovanie inštitucionálnych faktorov, v rámci ktorých sa interpretuje výskyt celého spektra zneuží73
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vajúceho a zanedbávajúceho správania voči starším ľuďom v rámci rezidenčnej starostlivosti, nachádzame aj v práci E. G. Krug et al.
(2002:133). Ide o:
- spôsob poskytovania starostlivosti (napr. neuplatňovanie zmien
a pokroku v geriatrickej medicíne; nerešpektovanie individuality
v rámci starostlivosti; neprimeraná výživa či nedostatočná ošetrovateľská starostlivosť),
- problémy so zamestnancami/kyňami (napr. stres spojený s prácou,
vyhorenie, slabé pracovné podmienky, nedostatočný tréning,
vzťahové problémy medzi zamestnancami),
- problémy vo vzťahoch: zamestnanci/kyne – klienti/tky (napr. slabá komunikácia, agresivita voči časti klientov, kultúrne rozdiely),
- prostredie (nedostatok základného súkromia, schátralé budovy,
nedostatočná senzorická stimulácia, používanie obmedzení, riziko úrazov v zariadení),
- organizačná politika (opatrenia, z ktorých benefituje predovšetkým
organizácia, neposkytovanie dostatočných príležitostí pre výber
v bežných otázkach života starších ľudí, byrokratické postoje ku
klientom, znižovanie počtu profesionálnych pracovníkov a ich
časté výmeny, podvody s peniazmi a majetkom klientov, nedostatok možností k spolumanažovaniu chodu zariadenia).
Na ekonomické súvislosti zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi v rezidenčnej starostlivosti poukázal aj riešiteľský tím projektu EuROPEAN (2012). Kriticky hodnotil znižovanie verejných
rozpočtov na služby dlhodobej starostlivosti, čo následne vedie
k znižovaniu počtu zamestnancov zariadení dlhodobej starostlivosti a vyvíjaniu tlaku na ich pracovné výkony a angažovanosť.
Pracovná preťaženosť, neprimerané pracovné podmienky potom
vystavujú staršiu osobu väčšiemu riziku úmyselného alebo neúmyselného zneužívania a týrania zo strany formálne opatrujúcich osôb.
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Opakom výkladu zlého zaobchádzania založenom na inštitucionálnej kultúre je prístup k rezidenčnej dlhodobej starostlivosti
ako k ceste zabezpečenia profesionálnej a kvalitnej pomoci starším
ľuďom – obetiam domáceho násilia. V odbornej literatúre sa s ním
stretávame menej často. Nachádzame ho napr. v práci T. Tošnerovej,
podľa ktorej: „Zdravotníci i profesionální pečovatelé zajímají klíčové postavení při pomoci starším, zneužívaným osobám. Při velkém počtu starších
osob, které využívajú služby lékařské pomoci, jsou tito nejpovolanější při
zjisťování násilí“ (Tošnerová, 2002:33). Pre plnenie tejto pozície, resp.
spoločenských očakávaní je nevyhnutné, aby mali k dispozícii štandardizované postupy diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi v rezidenčnom prostredí, aby boli trénovaní k rozpoznávaniu
príznakov takéhoto zaobchádzania a aby na základe využitia výsledkov diagnostickej práce vedeli účinne intervenovať smerom k jeho
budúcej prevencii (článok 9 ECHPZSĽ).

4.2 Diagnostické aspekty
V odbornej literatúre sa stretávame s problematikou zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rezidenčnej starostlivosti najčastejšie
v kontexte diagnostiky a nápravy zneužívajúceho a zanedbávajúceho správania zamestnancov/kýň zariadení voči starších osobám –
klientom/tkám týchto zariadení. V praxi však môže ísť minimálne
o tri rozličné situácie, kedy je potrebné v rámci rezidenčnej starostlivosti diagnostikovať zlé zaobchádzanie so staršou osobou a prijímať
príslušné opatrenia:
1) pri prijímaní staršej osoby do rezidenčnej starostlivosti (zlé zaobchádzanie
zo strany pôvodnej rodiny)
Ide o situácie, kedy je zlé zaobchádzanie zo strany najbližších maskované pod tzv. „osobné dôvody odchodu do zariadenia“ alebo
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„nemožnosť zotrvávať naďalej v domácom prostredí“ (Measuring, 2010). Podľa T. Tošnerovej môžu otázky na prípadné zlé zaobchádzanie v domácom prostredí pri prijímaní do zariadenia„...
napomoci vysvětlení příčin tělesného či psychického stavu pacienta a tím
zdravotníci a pečovatelé situaci pacienta pochopí a budou schopni mu
poskytnou lepší péči. Neschopnost rozpoznat násilí v rodině může mít za
následek poskytováni léčby, jež může být pro oběť nevhodná, potenciálně
i nebezpečná“ (Tošnerová, 2002:11).
2) počas trvania rezidenčnej starostlivosti (zlé zaobchádzanie zo strany
pôvodnej rodiny)
Podľa E.G.Krug et al (2002) neplatí, že začatím poskytovania rezidenčnej starostlivosti sa automaticky končia násilnícke vzťahy
medzi staršou odkázanou osobou a opatrujúcou blízkou osobou,
prípadne osobami. Zneužívanie môže niekedy pokračovať aj v novom – rezidenčnom prostredí a je potrebné venovať mu pozornosť.
3) počas trvania rezidenčnej starostlivosti (zlé zaobchádzanie zo strany
zamestnancov/kýň zariadenia, príp. spolubývajúcich)
D. Sethi et al. (2011) sumarizovali charakteristiky na strane zamestnancov/kýň rezidenčných služieb (zariadení pre seniorov,
domovov sociálnych služieb), ktoré sa spájajú s rizikami zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi. Patria medzi ne: nedostatok
kvalifikácie, nesprávna aplikácia legislatívy, vysoká úroveň stresu v osobnom živote, negatívne postoje k starším ľuďom, nízka frustračná tolerancia či vyhorenie. M. C. „Terry“ Hokenstad,
M. Choi (2012) pridávajú ako rizikové faktory nízke štandardy
starostlivosti alebo ich slabé monitorovanie (in Healy, Link, 2012).
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sprevádzať každý profesionálny kontakt zdravotníckych a sociálnych pracovníkov/čok so svojimi pacientmi/klientmi, najmä však,
ak ide o ženy staršie ako 60-ročné a osoby s telesným či mentálnym
postihnutím. Na podceňovanie komplexnej diagnostickej práce profesionálnych pracovníkov/čok rezidenčnej dlhodobej starostlivosti
v oblasti zlého zaobchádzania poukazovali aj E.G.Krug et al. (2002).
Len za výnimočné považovali situácie, kedy zdravotnícki a opatrovateľskí pracovníci/čky vyvinú úsilie na interpretáciu prejavov
správania staršej osoby (napr. depresie, sebevražedných pokusov,
požívania alkoholu či drog) ako sprievodných dôsledkov zlého
zaobchádzania v ich rodine.
Na základe uvedených výsledkov, rovnako vychádzajúc z vlastnej prieskumnej činnosti, sme opakovane formulovali hypotézu, že
diagnostika zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi nie je v zariadeniach sociálnych služieb štandardnou súčasťou celkovej diagnostiky
životnej situácie staršieho človeka a že neexistujú ani štandardizované postupy ako ju realizovať (Balogová, 2012; Repková, Balogová,
2013). V ďalšom texte preto predstavíme dizajn a výsledky prieskumu, ktorý sme realizovali v roku 2013 za účelom overenia tejto hypotézy.

Podľa praktických skúseností T. Tošnerovej (2002) a jej tímu sa
len veľmi málo profesionálnych pracovníkov/čok zaujíma o násilie
v rodine, pričom otázky týkajúce sa pocitu bezpečia v rodine by mali
76
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5 Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
a rezidenčná dlhodobá starostlivosť
– prieskum
(Beáta Balogová, Kvetoslava Repková)

V doterajších častiach publikácie sme sa opakovane dotkli otázky absencie systematickej práce na úseku zlého zaobchádzania so
staršími ľuďmi, ktorá sa, okrem iného, prejavuje aj v oblasti diagnostiky tohto fenoménu ako základu pre formulovanie a poskytovanie kvalitných preventívnych a kuratívnych opatrení na rozličných
úrovniach. Formulovali sme pracovnú hypotézu, že diagnostika
uvedeného druhu absentuje aj v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti a že vedecko-výskumné poznatky, ktoré máme k dispozícii,
majú len epizodickú, navyše regionálnu povahu. Preto sme v lete
2013 realizovali prieskum zameraný na zisťovanie postojov a skúseností
zamestnancov a zamestnankýň zariadení sociálnych služieb na Slovensku
s problematikou zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi a diagnostikou
v tejto oblasti. Išlo o prvý prieskum svojho druhu na Slovensku, čo
samozrejme určovalo jeho pilotnú povahu a determinovalo rozsah
možných zovšeobecnení získaných výsledkov. Realizácia prieskumu
bola finančne podporená z Regionálneho úradu WHO pre Európu.

5.1 Kontext a ciele prieskumu
Pri dizajnovaní prieskumu sme vychádzali zo skutočnosti, že
v súčasnosti sa problematika prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rozličných prostrediach (v rodine, komunite, službách)
stáva významnou odborno-politickou prioritou. Profesionálni pra79
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covníci a pracovníčky v rámci služieb rezidenčnej starostlivosti sa
pritom považujú za významných aktérov/rky, ktorí môžu napomáhať odhaľovať (diagnostikovať) rozličné formy násilného správania
voči tejto skupine ľudí a pomáhať pri zmierňovaní ich dôsledkov.
Často si však túto osobitnú pozíciu neuvedomujú, resp. kompetenčný model na úseku rezidenčnej dlhodobej starostlivosti nie je explicitne zameraný aj na túto oblasť.
Cieľom prieskumu bolo zistiť postoje a skúsenosti zamestnancov
a zamestnankýň zariadení sociálnych služieb s problematikou zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi. Zámerom bolo podporiť ich k otvorenej a kritickej reflexii vlastnej odbornej práce na úseku diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako základu pre rozvoj
solídneho poznania v tejto oblasti. Takýto typ poznania je nevyhnutný pre pochopenie mechanizmov vzniku, rozvoja a pretrvávania
fenoménu zlého zaobchádzania so staršími osobami. Následne je
využiteľné pre vytváranie nových systémových prvkov prevencie
zlého zaobchádzania s touto cieľovou skupinou, ktoré by mali byť
zakomponované do národných programových dokumentov a premietať sa do kompetencií profesionálnych pracovníkov/čok v oblasti pomáhajúcich disciplín (do legislatívy aj praxe).
Pri špecifikácii vecného zamerania prieskumu sme vychádzali
z vybraných záverov a odporúčaní Tematického zasadnutia Výboru
pre seniorov RV SR ĽPNMRR (z 8.4.2013), konkrétne z odporúčaní, že:
- je potrebné rozhodnutia o štandardizácii postupov diagnostiky
zlého zaobchádzania oprieť o reprezentatívne výskumné zistenia,
- je potrebné vytvoriť osobitnú diagnostiku zlého zaobchádzania pre účely národnej praxe (podporenej platnou legislatívou),
opierajúc sa však aj o medzinárodnú skúsenosť (napr. OSN, SZO,
Rady Európy, EK),
- je potrebné v rámci teoreticko-metodologických východísk diagnostiky zlého zaobchádzania vychádzať z premisy, že verejnú pomoc a podporu potrebujú obe strany – obeť i násilník,
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je potrebné proces diagnostiky a jeho čiastkové výsledky zaviesť ako súčasť individuálneho rozvojového plánovania
uplatňovaného v rezidenčnej starostlivosti, ktoré je základom
pre sanovanie narušených rodinných vzťahov, sfunkčňovanie
rodiny, rovnako základom pre depistážnu činnosť lokálnej samosprávy.

5.2 Hypotéza a otázky prieskumu
Na základe doterajšieho vedecko-výskumného poznania obsiahnutého v odbornej spisbe, rovnako vychádzajúc z vlastnej prieskumnej činnosti, sme formulovali

hypotézu, že diagnostika zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi nie
je v zariadeniach sociálnych služieb spravidla (väčšinou) štandardnou
súčasťou celkovej diagnostiky životnej situácie staršieho človeka a že
spravidla (väčšinou) sa nepoužívajú štandardizované postupy na jej
realizáciu.

V kontexte takto sformulovanej hypotézy sme si položili otázky:
1) Aké majú zamestnanci/kyne zariadení sociálnych služieb rezidenčnej povahy postoje k rozšírenosti zlého zaobchádzania so staršími osobami zo
strany rozličných ľudí (členov rodiny, známych, ale aj profesionálov/lok)
a aké majú v tejto oblasti profesionálne skúsenosti?
2) Aké diagnostické postupy v tejto oblasti využívajú?
3) Aké iné dôležité okolnosti považujú v tejto oblasti za dôležité/rozhodujúce?
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5.3 Metodológia prieskumu
Prieskum mal podobu kvantitatívneho nomotetického mapujúceho
terénneho prieskumu19 zameraného na zlé zaobchádzanie so staršími
ľuďmi a jeho diagnostiku ako na jav, ktorý nie je z dôvodu samotnej
povahy možné v prieskume priamo zisťovať a empiricky zachytiť.
Zachytiteľné sú len niektoré jeho prejavy, v tomto prípade vo forme
odrazu v skúsenostiach a postojoch zamestnancov/kýň, ktorí prichádzajú so staršími ľuďmi profesionálne do kontaktu. Vychádza sa pritom z predpokladu, že súčasťou kontextu takéhoto profesionálneho
kontaktu sú aj situácie zvyšujúce pravdepodobnosť výskytu zlého
zaobchádzania so staršou osobou ako základného skúmaného javu.
Na účely realizácie prieskumu sme využili pološtruktúrovaný dotazník s názvom Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi a rezidenčná starostlivosť (Oslovujúci list k dotazníku tvorí prílohu č. 3 a samotný dotazník prílohu č. 4 publikácie). Celkovo bolo do dotazníka zaradených
26 otázok, niektoré z nich boli koncipované ako škálované, iné ako
voľné neštruktúrované. V dotazníku boli použité aj filtre alebo kontingenčné otázky. Okrem všeobecných identifikačných otázok (prvá
časť dotazníka) sme sa v súlade so stanovenými otázkami prieskumu
primárne zamerali na názory respondentov/tok o všeobecnej prevalencii (rozšírenosti) zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi a jeho jednotlivých foriem na Slovensku (druhá časť dotazníka), no najmä na ich
skúsenosti s diagnostikou tohto fenoménu vo vlastnej profesionálnej
rezidenčnej praxi (tretia časť dotazníka). Poskytli sme im aj možnosť
vyjadriť akúkoľvek ďalšiu okolnosť, ktorú považujú za kľúčovú pre
dokreslenie celkovej situácie v tejto oblasti (záverečná časť dotazníka).
19 V slovenskej literatúre sa označuje aj ako orientačný prieskum (Lovaš, 2001). Cieľom mapujúceho prieskumu je zisťovanie odpovedí na otázky, ktoré sa týkajú istého problému. Ide
o výskumnú techniku, pri ktorej sú na základe špecifikovaných požiadaviek získavané informácie systematickým dotazovaním vybranej vzorky z identifikovanej populácie; získané
údaje sú analyzované, zovšeobecnené na populáciu a popísané spôsobom, ktorý zodpovedá
informačným potrebám.
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Pri koncipovaní a realizácii prieskumu sme rešpektovali požiadavky
etiky výskumnej práce, v zmysle zabezpečenia anonymity respondentov/tiek, dobrovoľnosti ich účasti v prieskume, dôvernosti a bezpečia.
Prieskumný proces bol rozdelený do niekoľkých etáp. Na základe
výsledkov Tematického zasadnutia VpS RV SR ĽPNMRR a odporúčaní na ňom prijatých, sme v prípravnej fáze definovali ciele, účel
a špecifické požiadavky na informácie prieskumu. Následne sme si
stanovili prieskumný problém, spracovali sme konceptuálny model,
v ktorom ho budeme skúmať a zodpovedajúcu operacionalizáciu
kľúčových pojmov. Uvedené zámery, spolu s navrhnutou stratégiou
prieskumu (výber výskumnej vzorky, spôsob zberu dát, výber metód spracovania údajov, kontrola etiky a kvality priebehu prieskumu), sme konzultovali s riaditeľkou Kancelárie WHO na Slovensku
ako autoritou zastupujúcou Regionálny úrad WHO pre Európu na
Slovensku, ktorý finančne podporil realizáciu prieskumu. Po odsúhlasení dizajnu prieskumu sme zrealizovali zber dát, ich následnú
analýzu a interpretáciu a napokon formuláciu záverov s ohľadom na
stanovenú hypotézu a otázky prieskumu. V každej etape prieskumného procesu sme sa snažili dodržať zásadu rešpektovania základného konceptu a účelu spracovania publikácie.
Prieskum sme realizovali v mesiacoch apríl – júl 2013. Samotný dotazník bol administrovaný elektronickou formou v mesiaci máj 2013
(vrátane jednej elektronickej urgencie k vyplneniu dotazníka), pričom
do zberu dát bol zapojený širší tím vedecko-výskumných pracovníkov/čok Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove.

5.4 Prieskumná vzorka
Výber prieskumnej vzorky sme realizovali v rámci niekoľkých
etáp. V prvej etape sme zadefinovali základný súbor prieskumu, ktorý tvorili všetky registrované zariadenia sociálnych služieb, ktorých
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zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí
a rodiny SR. Následne sme zvolili zámerný výber zariadení poskytujúcich sociálne služby pre starších ľudí, konkrétne zariadení pre
seniorov, domovov sociálnych služieb a zariadení opatrovateľskej
služby. Napokon sme do prieskumu zaradili iba tie z nich, ktoré
mali funkčnú emailovú adresu, čo predstavovalo v konečnom výsledku celkovo 395 zariadení sociálnych služieb.20 Napriek intenzívnej a opakovanej snahe motivovať potenciálnych respondentov/tky
k účasti na elektronickom prieskumu (vrátane využitia metódy urgencie), obdržali sme len 87 vyplnených dotazníkov (čo predstavuje
22% prvotnú návratnosť). Z nich sedem bolo vyplnených neúplne
(chýbala podstatná časť informácií), preto sme ich do konečného vyhodnotenia nezaradili. V záujme „nestratiť“ kľúčové informácie sme
však nevyradili také, kde chýbali len niektoré čiastkové údaje (napr.
zaradenie obyvateľov zariadenia do vekových kategórií). Do záverečného vyhodnotenia tak bolo zaradených celkovo 80 dotazníkov,
reprezentujúcich 20% relevantného zámerného výberového súboru21.
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5.5.1 Bližšia charakteristika prieskumnej vzorky
Ako sme uviedli vyššie, pre účely prieskumu sme elektronicky
oslovili celkovo 395 zariadení sociálnych služieb poskytujúcich sociálne služby starším osobám. Pre účely konečného vyhodnotenia
sme využili vyplnené dotazníky 80 informátorov/riek zapojených
zariadení. Prehľad ich pracovných pozícií v zariadeniach je spracovaný v grafe č. 3.
Graf 3: Pozícia informátorov/riek administrujúcich dotazník v zariadeniach

5.5 Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu
V tejto časti predstavíme najdôležitejšie výsledky prieskumu usporiadané podľa jednotlivých otázok a vzťahujúcich sa k hlavnej
hypotéze realizovaného prieskumu a k stanoveným otázkam. Do
základnej frekvenčnej štatistiky nebudeme zaraďovať početnosti
v rámci kategórie „neuvedené“.
20 Bolo pre nás prekvapujúce, že mnohé zariadenia sociálnych služieb nemali na stránke
MPSVR SR uvedenú platnú emailovú adresu.
21 S ohľadom na uvedenú skutočnosť by sme mohli hovoriť skôr o prieskumnej sonde poskytujúcej ilustratívne výsledky k sledovanej problematike. Nakoľko však pôvodne bola
práca dizajnovaná ako prieskum (so všetkými organizačnými náležitosťami a dodržanými
postupmi), v celom ďalšom texte budeme používať pojem prieskum, aj keď si uvedomujeme
určité riziká a limity takéhoto pomenovania.
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Najčastejšími informátormi/kami pre účely prieskumu boli riaditelia/ľky zariadení (N=24, 31% vzorky), ďalej sociálni pracovníci/
čky (N=19, takmer 25% vzorky), vedúci/e zariadení (N=13, takmer
17% vzorky) a vedúci/e sociálno-zdravotného úseku (N=9, takmer
12% vzorky). Ostatné pozície boli zastúpené minimálne.
Ďalej nás zaujímalo, aký typ zariadenia sociálnych služieb informátori/rky zastupovali. Výsledky sú uvedené v grafe č. 4.
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Graf 4: Typ zariadenia sociálnych služieb
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by (N=17, približne 21% vzorky) a treťou Zariadenia pre seniorov
(N=11, takmer 14% vzorky). Ostatné zariadenia boli častejšie kombinované. Zastúpené však boli vo výrazne nižšom rozsahu.
V grafe č. 5 sme uviedli právny status zapojených zariadení.
Až takmer 73% informátorov/riek (N=56) bolo zo zariadení verejných poskytovateľov sociálnych služieb, 27% (N=21) tvorili informátori/rky neverejných poskytovateľov.
V rámci prvého okruhu identifikačných otázok sme sa zaujímali
aj o regionálnu príslušnosť zapojených zariadení. Výsledky sú znázornené v grafe č. 6.
Graf 6: Príslušnosť zariadenia k regiónu

Graf 5: Právny status zariadenia

Najčastejšie sa do prieskumu zapojili zariadenia kombinovaného
typu, konkrétne: Zariadenie pre seniorov v kombinácií s Domovom
sociálnych služieb (N=31, takmer 39% vzorky), druhou najpočetnejšou skupinou boli monotypové Zariadenia opatrovateľskej služ86

Najčastejšie boli zastúpené zariadenia z Banskobystrického regiónu (N=23, vyše 29% vzorky), ďalej zo Žilinského regiónu (N=15, 19%
vzorky) a Nitrianskeho regiónu (N=11, 14%). Zastúpenie nad 10%
sme zaznamenali už len v prípade Košického regiónu (N=10, takmer
13% vzorky), ostatné regióny boli zastúpené vo výrazne nižšom počte, s najnižším zastúpením Prešovského a Trnavského regiónu.
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S ohľadom na predmet prieskumu bolo dôležité poznať aj vekovú
štruktúru obyvateľov/liek zapojených zariadení sociálnych služieb.
Prehľadne je znázornená v grafe č. 7.
Graf 7: Veková štruktúra obyvateľov/liek zariadení
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■

Beáta Balogová

Celkovo šlo o 4 342 klientov a klientok, ktorým sa poskytuje v zapojených zariadeniach sociálna služba dlhodobej starostlivosti. Najpočetnejšiu skupinu spomedzi nich tvorili starší ľudia vo veku od
75-84 rokov (N=1337, 34%), ďalšiu osoby vo veku 85 rokov a viac
(N=944, 24%) a tretiu skupinu osoby vo veku 65-74 rokov (N=683,
vyše 17%). Osoby vekových kategórií do 50 rokov a 51-64 rokov boli
zastúpené v porovnateľnom rozsahu približne po 12%.
Ďalší údaj, ktorý sme zisťovali, bola kompozícia klientov a klientok zapojených zariadení podľa pohlavia. Znázornená je v grafe
č. 8. Takmer 63% obyvateľov/liek zapojených zariadení boli ženy
(N=2731), 27% predstavovali muži (N=1611).

Zhrnutie1: Bližšie charakteristiky prieskumnej vzorky

Graf 8: Obyvatelia/ľky zariadení podľa pohlavia

Priamu prieskumnú vzorku tvorili informátori a informátorky:
- 80 zariadení sociálnych služieb poskytujúcich rezidenčné služby dlhodobej starostlivosti pre staršie osoby,
- najčastejšie zastávali pozíciu riaditeľov/liek, sociálnych pracovníkov/čok, vedúcich zariadení a vedúcich sociálno-zdravotného úseku,
- najčastejšie šlo o kombinované sociálne zariadenie ZPS-DSS,
- v takmer ¾ sa do prieskumu zapojili verejní poskytovatelia sociálnych služieb relevantného typu,
- takmer každé tretie zapojené zariadenie pochádzalo z Banskobystrického regiónu.
Nepriamu prieskumnú vzorku tvorili samotní obyvatelia/ľky zapojených zariadení:
- celkovo šlo o 4 342 osôb,
- vyše 60% z nich boli ženy,
- najčastejšie patrili do vekovej skupiny 75 – 84 ročných a 85-ročných
a starších.
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5.5.2 Poznatky a skúsenosti informátorov/riek so zlým
zaobchádzaním so staršími osobami
V tejto časti nevyhodnotíme len frekvenčné rozdelenie odpovedí
na jednotlivé otázky prieskumu. Tam, kde to bude možné a účelné
(najmä s ohľadom na početnosť porovnávaných kategórií), vyhodnotíme výsledky aj podľa právneho statusu zariadenia (verejný a neverejný poskytovateľ) a príslušnosti zariadenia k regiónu.
Najskôr nás zaujímalo, v akom rozsahu je na Slovensku podľa informátorov/riek rozšírený fenomén zlého zaobchádzania so staršími
osobami zo strany rozličných ľudí (blízkych, priateľov, profesionálnych pracovníkov/čok, ale napr. aj zo strany spoluobyvateľov/liek
zariadenia). Výsledky sú uvedené v grafe č. 9.

Kvetoslava Repková

■

Beáta Balogová

rozšíreným fenoménom (hodnotenie „veľmi rozšírené“ uviedol len
jeden informátor/rka). Častejšie ho pritom za taký považovali informátori/rky zastúpených neverejných než verejných poskytovateľov
(71% : 60%) a informátori/rky spomedzi zariadení Prešovského, Nitrianskeho a Žilinského regiónu (75%-67% z nich). Podľa 37% informátorov/riek ide o málo rozšírený alebo vôbec sa nevyskytujúci jav.
Iba tri osoby zo 79 uviedli, že sa nevyskytuje vôbec.
Následne nás zaujímalo, ktoré formy zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi sú podľa názoru informátorov/riek rozšírené najviac.
Mali možnosť označiť najviac dve možnosti. Výsledky sú spracované
v grafe č. 10.
Graf 10: Najčastejšie formy zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi

Graf 9: Miera rozšírenosti zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
na Slovensku v názoroch informátorov/riek

Vyše 63% informátorov/riek uviedlo, že zlé zaobchádzanie so
staršími ľuďmi v rozličných prostrediach a rozličnými ľuďmi je dosť
90

V rozsahu cca 64% (N=43) bolo za rozšírenú formu zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi považované ich finančné zneužívanie.
Po približne 13% to bolo materiálne zneužívanie a zanedbávanie
druhou osobou. Emocionálne a telesné týranie sa vyskytovalo minimálne a vlastné zanedbávanie nebolo uvedené zo strany informá91
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torov/riek vôbec. Na finančné zneužívanie poukazovali častejšie informátori/rky spomedzi verejných ako neverejných poskytovateľov
(cca 67% : 58%), najčastejšie zo zariadení z Prešovského regiónu
(všetky zapojené zariadenia), Košického regiónu (75%) a Trenčianskeho
regiónu (tiež 75% zapojených zariadení).
Z hľadiska nosného predmetu prieskumu nás osobitne zaujímalo,
či informátori/rky mali skúsenosť, že prijímali do svojho zariadenia
staršie osoby, kedy hlavným dôvodom umiestnenia bolo zlé zaobchádzanie zo strany najbližších (teda nie odkázanosť na pomoc inej osoby,
ale tzv. „iné vážne dôvody“22). Výsledky sú uvedené v grafe č. 11.
Graf 11: Skúsenosť s prijímaním staršej osoby do zariadenia z „iných
vážnych dôvodov“
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41% informátorov/riek (N=32) uviedlo, že v zariadení takúto
skúsenosť mali. Vo väčšine prípadov (59%) však informátori/rky
takúto skúsenosť nereferovali. Častejšiu skúsenosť mali neverejní
ako verejní poskytovatelia (48% : 39%), pričom najčastejšie šlo o poskytovateľov z Trnavského (75%), Žilinského (64%) a Nitrianskeho
regiónu (62%).
U tých, ktorí takúto skúsenosť potvrdili, nás zaujímalo, o akú formu zlého zaobchádzania zo strany blízkych prevažne išlo. Výsledky
sú spracované v prehľadovej tabuľke.
Tabuľka 5: Formy zlého zaobchádzania zo strany blízkych ako dôvod
na umiestnenie v zariadení
Absolútna početnosť

%

Telesné týranie

Forma zlého zaobchádzania

13

20

Finančné zneužívanie

16

24,6

Materiálne zneužívanie

6

9,2

Zanedbávanie blízkou osobou

19

29,2

Emocionálne týranie

9

13,9

Iné

2

3

Spolu

65

100

V prípade predvolených možností bolo najčastejšie zastúpené
zanedbávanie blízkou osobou (cca 29%), ďalej finančné zneužívanie (takmer 25%) a telesné týranie (20%). Materiálne zneužívanie
a emocionálne týranie boli zastúpené nižšie. Jedna informátorka
špecifikovala „inú“ formu, kedy išlo o „...vynucovanie činnosti, ktoré nezodpovedali vekovým a zdravotným možnostiam, napr. starostlivosť
o vnúčatá“.
V teoretickej časti publikácie sme zdôvodnili potrebu kvalitnej
diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími osobami v rámci rezidenčnej starostlivosti nielen vo fáze prijímania takejto osoby do zariadenia, ale aj počas jej pobytu. Zaujímalo nás preto, či mali informá22 Takáto možnosť je upravená v platnej právnej úprave zákona o sociálnych službách.
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tori/rky skúsenosť s pokračovaním zlého zaobchádzania zo strany
blízkych aj po umiestnení staršej osoby do zariadenia a o aké formy
išlo. Výsledky znázorňuje graf č. 12 a tabuľka č. 6.
Graf 12: Skúsenosti s pokračovaním zlého zaobchádzania zo strany
blízkych aj počas pobytu

■

Beáta Balogová

najmä poskytovatelia z Trenčianskeho regiónu (60% z nich). Takmer
70% všetkých informátorov/riek však takúto skúsenosť nepotvrdilo.
V tabuľke č. 6 špecifikujeme, o aké formy pokračujúceho zlého
zaobchádzania prevažne šlo. Vo viac ako polovici prípadov (51,4%)
išlo zo strany blízkych v rámci pokračujúceho zlého zaobchádzania so
staršími osobami o ich finančné zneužívanie. Ostatné formy boli zastúpené výrazne nižšie, od 16% formou zanedbávania blízkou osobou
či emocionálneho týrania, po telesné týranie, ktoré označili len dvaja
informátori/rky.
V rámci druhej časti dotazníka sme napokon požadovali určitú
kritickú reflexiu vlastnej práce informátorov/riek v oblasti zlého
zaobchádzania so staršími osobami, resp. práce zariadenia, ktoré
v prieskume zastupovali. Výsledky znázorňuje graf č. 13.
Graf 13: Skúsenosť so zlým zaobchádzaním so staršími osobami
v zariadení zo strany vlastných zamestnancov/kýň

Tabuľka 6: Formy pokračujúceho zlého zaobchádzania zo strany blízkych počas pobytu staršej osoby v zariadení
Forma zlého zaobchádzania

Absolútna početnosť

%

Telesné týranie

2

5,4

Finančné zneužívanie

19

51,4

Materiálne zneužívanie

4

10,8

Zanedbávanie blízkou osobou

6

16,2

Emocionálne týranie

6

16,2

Spolu

37

100

31% informátorov/riek, ktorí sa k otázke vyjadrili (N=23), uviedlo, že
takéto skúsenosti v zariadení mali/majú, častejšie pritom šlo o verejných
ako neverejných poskytovateľov (priemerne 35%:20%). Skúsenosť mali
94

Z tých, ktorí/é sa k otázke vyjadrili, bolo len 10,5% (N=8) takých,
ktorí otvorene uviedli skúsenosť so zlým zaobchádzaním so staršími
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osobami zo strany zamestnancov/kýň zariadenia, ktoré v prieskume
zastupovali. Častejšie šlo o neverejných poskytovateľov a o poskytovateľov z Bratislavského regiónu. U tých, ktorí pripustili takéto
správanie zo strany zamestnancov/kýň vlastného zariadenia, išlo
v piatich prípadoch o finančné zneužívanie staršieho obyvateľa/ľky
zariadenia, v troch prípadoch o emocionálne týranie, v jednom prípade o telesné týranie a v jednom prípade o inú formu, špecifikovanú
ako „nevhodné správanie“.

Zhrnutie2: Postoje a skúsenosti informátorov/riek so zlým
zaobchádzaním so staršími osobami
- za dosť rozšírené považovalo zlé zaobchádzanie so staršími
osobami 63% informátorov/riek, častejšie spomedzi neverejných poskytovateľov,
- výrazne najrozšírenejšou formou zlého zaobchádzania so staršími osobami je ich finančné zneužívanie (podľa takmer 66%
informátorov/riek), na ktoré poukazovali častejšie informátori/rky verejných poskytovateľov,
- 41% informátorov/riek, častejšie spomedzi neverejných poskytovateľov, reportovalo skúsenosť zariadenia, v ktorom pracujú, s prijímaním staršej osoby z dôvodu zlého zaobchádzania
zo strany rodiny,
- najčastejšie boli dôvodmi takéhoto umiestnenia zanedbávanie
zo strany blízkych (takmer 31%), finančné zneužívanie (takmer 26%) a telesné týranie (20%),
- 31% informátorov/riek, častejšie spomedzi verejných poskytovateľov, malo skúsenosť s pokračovaním zlého zaobchádzania
zo strany rodiny aj počas pobytu staršej osoby v zariadení,
- vo väčšine prípadov (vyše 51%) šlo o pokračujúce finančné
zneužívanie staršej osoby,
- len približne 10% informátorov/riek pripustilo zlé zaobchádzanie so staršími osobami zo strany zamestnancov/kýň zariadenia; najčastejšie (v piatich prípadoch) šlo o finančné zneužívanie
staršej osoby zo strany zamestnanca/kyne zariadenia.
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5.5.3 Skúsenosti informátorov/riek v oblasti diagnostiky zlého
zaobchádzania so staršími osobami v rámci rezidenčnej
starostlivosti
V tretej časti dotazníka sme mapovali skúsenosti zamestnancov/
kýň zastúpených zariadení v oblasti diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími osobami zo strany blízkych osôb či profesionálnych
pracovníkov/čok. Rovnako sme sa zaujímali o to, ako využívajú výsledky svojej diagnostickej práce v ďalšej odbornej činnosti.
Graf 14: Realizácia diagnostiky zlého zaobchádzania zo strany blízkych
pri prijímaní staršej osoby do zariadenia

31% informátorov/riek (N=24) uviedlo, že pri prijímaní staršej
osoby do ich zariadenia sa diagnostika zlého zaobchádzania zo strany blízkych realizuje. Častejšie šlo o neverejných poskytovateľov ako
verejných (35% : 31,5%) a najmä o zariadenia z Trnavského a Košického regiónu. Väčšina (69%) informátorov/riek však takúto prax neuviedla.
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U tých, ktorí takúto prax uviedli, nás ďalej zaujímalo, akú diagnostiku za uvedeným účelom využívajú. Výsledky sú znázornené
v grafe č. 15.
Graf 15: Spôsoby diagnostiky zlého zaobchádzania v rodine pri prijímaní staršieho človeka do zariadenia

Prevažne sa diagnostika zlého zaobchádzania vykonávala intuitívne, navyše bez oficiálneho zaznamenania do osobnej dokumentácie klienta/tky, nakoľko ide o citlivú tému (N=16, vyše 59% z tých,
ktorí uviedli spôsob). Len v siedmich prípadoch sa zariadenia opierali o overenú diagnostickú metódu, všetko v zariadeniach verejného
poskytovateľa. Uvádzali rozhovory, interpretáciu získanej informácie a jej distribúciu, konzultáciu a poradenstvo.
Ďalej nás zaujímalo, ako sa so zistením, že so staršou osobou bolo
zo strany rodiny zle zaobchádzané, naďalej odborne v zariadení pracuje. Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 7.
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Tabuľka 7: Spôsoby využívania zistení o zlom zaobchádzaní so staršími
ľuďmi
Spôsoby využitia

Absolútna
početnosť

%

Kontaktovanie príslušných orgánov

11

15,3

Zakomponovanie do individuálneho rozvojového
plánu klienta/tky

30

41,7

Nevenujeme zisteniu osobitnú pozornosť

18

25

Iné

13

18

Spolu

72

100

V takmer 42% prípadov sa využívajú zistenia pre účely nastavenia
a realizácie individuálneho rozvojového plánu staršej osoby v rámci
rezidenčnej starostlivosti, vo štvrtine sa však zisteniam nepripisuje
osobitná pozornosť a nevyvodzujú sa z nich dôsledky. 11 informátorov/riek (vyše 15%) uviedlo, že zistenia využívajú v zariadení na
účely kontaktovania príslušných orgánov, napr. zdravotníckych zariadení či polície. V rámci kategórie „iné“ išlo napr. o „...snahu dozvedieť sa o situácii čo najviac a potom sa rozhodnúť o ďalšom postupe“; alebo
„...individuálne, podľa potrieb klienta“.
Gradujúc hĺbku našich prieskumných zámerov a záujmov sme
v rámci tejto časti dotazovania skúmali, či realizuje zariadenie
diagnostiku zlého zaobchádzania so staršou osobou zo strany rodiny aj počas samotného pobytu v zariadení. Výsledky sú uvedené v grafe č. 16
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Graf 16: Diagnostika zlého zaobchádzania zo strany blízkych v priebehu
pobytu staršej osoby v zariadení
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Takmer v polovici (N=15, 48,4%) diagnostikovaných prípadov zlého
zaobchádzania zo strany blízkych aj počas pobytu staršej osoby v zariadení sa týkalo finančného zneužívania a vo vyše 30% (N=10) šlo o zanedbávanie blízkou osobou. Ostatné formy pretrvávajúceho zlého zaobchádzania zo strany blízkych boli zastúpené minimálne.
Napokon sme sa v tejto časti dotazníka dotkli diagnostiky zlého
zaobchádzania so staršími osobami zo strany samotných zamestnancov/kýň zariadenia. Výsledky sú znázornené v grafe č. 17.
Graf 17: Diagnostika zlého zaobchádzania zo strany zamestnancov/kýň
zariadenia počas pobytu staršej osoby v zariadení

Len niečo vyše 22% informátorov/tiek (N=17) uviedlo, že v zariadení, ktoré zastupujú, sa takýto typ diagnostiky realizuje, v ostatných zariadeniach takéto postupy neboli zavedené. Výsledky boli
porovnateľné pre verejných i neverejných poskytovateľov. U tých,
ktorí ich realizujú, nás zaujímalo, aké formy zlého zaobchádzania zo
strany blízkych počas pobytu staršej osoby v zariadení, diagnostikovali. Výsledky sú spracované v tabuľke č. 8.
Tabuľka 8: Diagnostikované formy zlého zaobchádzania so staršími
osobami zo strany blízkych počas ich pobytu v zariadení
Formy zlého zaobchádzania
Materiálne zneužívanie

Absolútna početnosť

%

2

6,5

Finančné zneužívanie

15

48,4

Zanedbávanie blízkou osobou

10

32,3

Emocionálne týranie

3

9,6

Iné

1

3,2

Spolu

31

100

100

Vyše polovica (N=41, vyše 53%) zúčastnených zariadení takúto
diagnostiku realizuje, častejšie u neverejných poskytovateľov ako
verejných (62% : 50%). Zvyšné zariadenia takúto diagnostiku nerealizovali. U tých, ktorí ju realizujú, nás zaujímalo, v rámci čoho k takémuto diagnostickému postupu pristupujú. Výsledky sú znázornené
v tabuľke č. 9.
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Tabuľka 9: Kontext vykonávania diagnostiky zlého zaobchádzania
so staršími osobami zo strany  zamestnancov/kýň zariadenia
Formy zlého zaobchádzania

Absolútna
početnosť

%

Súčasť hodnotenia podmienok kvality

13

18,6

Súčasť monitorovania spokojnosti klientov/tok a ich
rodín

34

48,6

Súčasť dokumentovania obmedzujúcich prvkov
voči starším klientom/tkám

7

10

Reakcia na konkrétne sťažnosti klientov/tiek a ich
rodín

13

18,6

Iné

3

4,2

Spolu

70

100

Takmer polovica prípadov (N=34, 48,6%) diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi zo strany zamestnancov/kýň zariadenia sa uskutočňuje ako súčasť monitorovania spokojnosti klientov/tiek a ich rodín s poskytovanou rezidenčnou starostlivosťou.
Po necelých 19% boli zastúpené kontexty hodnotenia podmienok
kvality poskytovanej sociálnej služby a reakcií na konkrétne sťažnosti klientov/tiek a ich rodín. Najmenej diagnostikovaných prípadov sa vzťahuje k úkonom dokumentácie využívania telesných
a telesných foriem obmedzení starších ľudí v rámci poskytovanej
sociálnej služby.
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Zhrnutie3: Skúsenosti informátorov/riek s diagnostikou zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi v kontexte rezidenčnej starostlivosti
- len 22% informátorov/riek, častejšie spomedzi neverených
poskytovateľov, uviedlo, že v zariadení, ktoré zastupujú, sa
realizuje cielená diagnostika zlého zaobchádzania zo strany
blízkych pri prijímaní staršej osoby do zariadenia,
- ak sa diagnostika realizuje, vykonáva sa najčastejšie intuitívne
(59%), bez oficiálneho zaznamenávania do osobného spisu klienta/tky,
- výsledky diagnostiky sa využívajú najčastejšie na účely prípravy a realizácie individuálneho rozvojového plánu staršej
osoby (42%) alebo sa im nevenuje osobitná pozornosť (25%),
- 22% informátorov/riek rovnako uviedlo, že vykonáva takúto
diagnostiku aj v priebehu pobytu staršej osoby v zariadení;
opätovne šlo častejšie o tých/tie, ktorí zastupovali neverejných
poskytovateľov,
- zo strany blízkych najčastejšie pretrváva počas pobytu staršej
osoby v zariadení jej finančné zneužívanie (vyše 48%) a zanedbávanie (vyše 32%),
- väčšina (53%) zapojených zariadení realizuje v priebehu pobytu staršej osoby v zariadení aj diagnostiku zlého zaobchádzania zo strany zamestnancov/kýň,
- diagnostika tohto druhu sa realizuje takmer v polovici prípadov (48,6%) ako súčasť monitorovania spokojnosti klientov/
tiek a ich rodín s poskytovanou službou, menej často ako súčasť hodnotenia podmienok kvality či ako reakcia na sťažnosti
klientov/tok a ich rodín (po približne 19%).
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5.5.4 Doplňujúce informácie, skúsenosti a postoje
informátorov/riek
V záverečnej časti dotazníka sme vyzvali informátorov/rky,
aby sprostredkovali akékoľvek ďalšie informácie a skúsenosti
vychádzajúce z ich profesionálnej praxe, ktoré by mohli dokresliť celkovú situáciu s diagnostikou a riešením situácií zlého zaobchádzania so staršími osobami v kontexte rezidenčnej sociálnej
starostlivosti. Voľné odpovede prestupovali problematiku z rozličných perspektív (kontextov), ktoré sme pracovne rozdelili do
šiestich kategórií:
1) Význam štúdia uvedenej problematiky a jej vnímania ako verejného
záujmu
„Sme radi, že sa venuje pozornosť danej problematike, lebo takmer denne sme vo svojom okolí, ale aj cez médiá informovaní
o nevhodnom a nedôstojnom správaní voči starším ľuďom, ktorí
sú často krát bezradní. Určite nesmie byť problematika prehliadaná a tolerovaná, či už zo strany zlého zaobchádzania od rodinných príslušníkov a už vôbec nie u profesionálov. Prevenciou
a dostatočnou informovanosťou spoločne sa snažiť zabezpečiť
našim starším ľuďom primeranú a dôstojnú kvalitu života“.
2) Stabilizujúca funkcia rezidenčného prostredia
„....takže niektoré ich návštevy musíme citlivo korigovať, aby neprichádzalo k zbytočným konfliktným situáciám... Najväčšou odmenou pre samotných opatrovateľov je, keď nám starkí poďakujú
a povedia, že cez dovolenkové obdobie nechcú ísť k rodine, pretože ich domov je u nás. Je to síce prínosom a povzbudením do
našej ďalšej práce, ale zároveň otáznikom pre tých, ktorí by sa
o svojich rodičov mali postarať a vrátiť im to, čo do nich oni kedysi investovali“.
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3) Popieranie problému zlého zaobchádzania zo strany rodiny
„Vo väčšine prípadov príbuzných našich klientov ide o popieranie zistených skutočností, že klient bol zanedbávaný zo strany rodinných príbuzných v domácom prostredí, že bol odkázaný len
na svoju pomoc. Čoraz ťažšia spolupráca s rodinou a príbuznými
pri riešení problémov klienta, zastieranie skutočného stavu klienta pri prijímaní zo strany rodinných príbuzných...“.
„...Našou snahou je vytvárať im prostredie čo najviac pripomínajúce domáce. Nie vždy to však ide, často krát nám to narúša
spolupráca práve s rodinnými príslušníkmi, ktorí neveria svojim
starnúcim rodičom, že nevládzu, že zabúdajú... Našťastie, že tých
„dobrých detí“, teda aspoň tých, s ktorými prichádzame do styku
my, je oveľa oveľa viac (90%)“.
,,Zisťovať rozsah týrania seniorov alebo iných cieľových skupín
je veľmi ťažká úloha. Pravdivých a úprimných odpovedí je ako
šafránu. Ja osobne som zažil, keď starkú ku nám doviezol vnuk,
pretože sa nemohol dívať ako ju doma týrajú. Ale začať konať
prosto právne nemá často absolútne žiadny význam. Rodina chce
aj tak všetko utajiť. Takže...“.
4) Chýbajúce kompetencie k zabráneniu finančného zneužívania zo strany
rodiny
„Najväčší problém vnímame v tom, že nemáme kompetenciu,
ktorá by zabránila v zneužívaní občana zo strany príbuzných v
oblasti financií. Pri nástupe do zariadenia sa nám stáva, že príbuzní majú plnú moc na preberanie dôchodkov (notárom overený
podpis občana, že súhlasí s tým, aby zostatok dôchodku preberal napr. syn), z ktorých nám síce uhradia úhradu za poskytnuté
služby, ale svojmu rodičovi zostatok z dôchodku neodovzdajú“.
„Časté problémy vidíme predovšetkým v oblasti finančného zneužívania starších ľudí, ktorých následkom sú často exekúcie, strata bývania, nemožnosť vrátiť sa do domáceho prostredia“.
„... čoraz viac sa orientujú príbuzní na finančné prostriedky klienta“.
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5) Etické aspekty profesionálnej práce na úseku prevencie a kuratívy zlého
zaobchádzania
„Bolo by potrebné v každom zariadení, aby malo vlastný etický
kódex. V ňom by sa mali odraziť základné princípy vzájomnej
úcty medzi klientmi a zamestnancami, udržiavanie dobrých vzťahov, zachovávanie mlčanlivosti a rešpektovanie slobodnej vôle
klientov rozhodovať o vlastnom živote“.
6) Náročnosť dlhodobej starostlivosti ako „spúšťač“ zlého zaobchádzania
z oboch strán opatrovateľských vzťahov
„Sociálna práca so seniormi je jednou z najťažších, ide pre spoločnosť často o nezaujímavú cieľovú skupinu...“.
„V súčasnej dobe riešime práve sťažnosť zo strany opatrovateliek. Jedná sa o dlhodobé šikanovanie, osočovanie, ponižovanie
zo strany niektorých klientov“.

5.6 Zhrnutie výsledkov prieskumu a diskusia
V realizovanom prieskume (prieskumnej sonde) pilotnej a mapujúcej povahy sme formulovali základnú hypotézu, že v zariadeniach
dlhodobej sociálnej starostlivosti sa spravidla nevykonáva diagnostika zlého zaobchádzania so staršími osobami, a ak sa aj vykonáva, tak
sa na uvedený účel nevyužívajú štandardizované postupy.
Aj keď sme vyvinuli snahu o vtiahnutie čo najväčšieho počtu
rezidenčných zariadení do prieskumu, napokon sa do neho zapojilo len 20% referenčnej vzorky23. Aj z tohto dôvodu pôvodne dizajnovaný prieskum nadobudol napokon črty prieskumnej sondy
23 S ohľadom na pilotnú povahu prieskumnej práce by sme považovali za špekulatívne vyjadrovať sa k otázke, prečo väčšina oslovených zariadení na výzvu nezareagovala, a to napriek
urgenciám. Nevieme posúdiť, či práve zariadenia, ktoré majú skúsenosť so zlým zaobchádzaním so staršími klientmi/kami, a to aj z radu vlastných zamestnancov/kýň, neboli práve
tie, ktoré sa nezapojili do spolupráce.
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so zodpovedajúcou váhou získaných výsledkov, ktoré majú skôr
ilustratívnu povahu. Napriek tomuto konštatovaniu v niektorých
zvolených charakteristikách vykazovala naša vzorka podobné črty
voči celoslovenskej referenčnej vzorke. Do prieskumu sa zapojili približne ¾ verejných poskytovateľov rezidenčných sociálnych služieb
pre staršie osoby, pričom v celoslovenskom porovnaní predstavuje
pomer verejných a neverejných poskytovateľov v tejto oblasti približne 67%:35% (Repková, 2011b). Výrazne najzastúpenejšími boli
zariadenia z Banskobystrického regiónu, následne zo Žilinského
regiónu, pričom z celoslovenského hľadiska patrili oba v roku 2011
k regiónom s najvyšším počtom rezidenčných zariadení (Repková,
2012). Prekvapujúce bolo pre nás výrazne najnižšie zastúpenie zariadení Prešovského regiónu, ktorý patrí k regiónom s nadpriemerným
počtom zariadení sociálnych služieb. Okrem toho, podľa výsledkov
hlásení o použití prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia
v rámci výkonu rezidenčnej starostlivosti, to boli práve zariadenia
Prešovského regiónu, ktoré vykazovali v roku 2012 najvyšší počet
takýchto hlásení (pozri graf č. 2). Ide o súvislosť, ktorá by mohla na
prvý pohľad podporovať úvahu, že zariadenia, ktoré majú skúsenosť so zlým zaobchádzaním so staršími klientmi/kami, majú tendenciu vyhýbať sa „konfrontácii“ s týmto fenoménom (napríklad
formou prieskumnej sebareflexie, aj keď zaručujúcej absolútnu anonymitu). Ak však vychádzame z faktu, že využívanie obmedzujúcich prostriedkov v rámci rezidenčnej starostlivosti sa považuje za
nástroj ochrany klientov/tok a zamestnancov/kýň zariadení pred
ohrozujúcim správaním, pôvodne formulovaná úvaha sa už nejaví
natoľko korektná. Súvislosti ochoty či pripravenosti rezidenčných
zariadení zapojiť sa do prieskumov tohto typu a vlastnou skúsenosťou s fenoménom zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi si do
budúcnosti zaslúžia určite osobitnú výskumnú pozornosť.
Čo sa týka prieskumnej vzorky, pozornosť si ešte zasluhuje fakt,
že ako informátori/rky sa do prieskumu zapojili prevažne vedúci
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zamestnanci/kyne zariadení. Nevieme vyhodnotiť pridanú hodnotu
tohto faktu pre splnenie konečného účelu prieskumu, možno však
predpokladať, že vedúca pozícia mohla podporiť nadhľad a schopnosť kritickej odbornej reflexie, ktorá je pre takýto typ prieskumného
zadania potrebná.
Bez ohľadu na početnosť výskumnej vzorky a s tým súvisiacu interpretačnú váhu získaných výsledkov, všeobecne konštatujeme, že
formulovaná hypotéza prieskumu sa potvrdila, aj keď výrok o jej potvrdení si zasluhuje širší komentár. Viaceré zistenia naznačujú skutočnosti kontroverznej povahy. 63% informátorov/riek považovalo
zlé zaobchádzanie so staršími osobami na Slovensku za dosť rozšírený fenomén. Ide o výrazne vyšší odhad ako uvádzajú doterajšie
výskumné zistenia (Bednárik, 1999; 2004; Health, 2007; Sethi et al.,
2011). Za kľúčový považujeme aj ďalší súvisiaci poznatok: viac ako
40% informátorov/riek uviedlo, že zariadenia, ktoré v prieskume zastupovali, mali doposiaľ skúsenosť s prijímaním staršej osoby, kde
hlavným dôvodom odchodu z domáceho prostredia a riešenia starostlivosti rezidenčnou formou bolo zlé zaobchádzanie zo strany najbližších. Nemožno teda považovať za náhodné či epizodické situácie,
kedy sa pri prijímaní do zariadenia očakáva kvalitná diagnostická
práca zameraná na zlé zaobchádzanie so staršou osobou pochádzajúce zvnútra rodinného prostredia. Paradoxne (kontroverzne) k uvedeným zisteniam vyznievajú tie, podľa ktorých skúsenosti s cielenou
diagnostikou v tejto oblasti uvádzalo len 22% informátorov/riek.
Navyše, ich diagnostické postupy označili najčastejšie za intuitívne
(59%), bez oficiálneho zaznamenávania výsledkov a ich využívania
pre potreby ďalšej profesionálnej práce. Zistenia o pomerne nízkom
zastúpení diagnostickej práce na tomto úseku považujeme za znepokojujúce, aj keď nie prekvapujúce. Znepokojujúce najmä pre diskrepanciu medzi rozsahom pripúšťania tohto fenoménu a intenzitou
či charakterom vlastnej profesionálnej práce smerom k jeho diagnostike, odstraňovaniu, či zmierňovaniu.
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Osobitnú pozornosť si zasluhujú aj výsledky týkajúce sa prevalencie jednotlivých foriem zlého zaobchádzania so staršími osobami
zo strany rodiny. Prieskum ukázal, že najčastejšie ide o zanedbávanie a finančné zneužívanie. Sú to formy, ktoré sa potvrdili ako jedny z najrozšírenejších aj vo výskumoch R. Bednárika (1999, 2004),
v Špeciálnom Eurobarometri k dlhodobej starostlivosti (Health,
2007) či v ostatnom výskume Fóra na pomoc starším (Guráň, 2012).
V kontexte rezidenčnej starostlivosti však majú svoje špecifiká týkajúce sa rozsahu ich ovplyvniteľnosti režimom samotnej rezidenčnej
starostlivosti. Prieskum naznačil, že na zanedbávanie starších ľudí
zo strany blízkych má rezidenčná starostlivosť čiastočne kompenzačný a sanujúci účinok. Ukázalo sa, že pri prijímaní do zariadenia bolo
diagnostikované častejšie ako pri následnej diagnostike zlého zaobchádzania zo strany blízkych počas pobytu staršej osoby v zariadení.
Je to na druhej strane pochopiteľné, nakoľko významnú časť starostlivosti zameranej na uspokojovanie potrieb staršieho človeka preberá
samotné zariadenie a zanedbávanie zo strany blízkych nie je počas
pobytu natoľko citeľné. V prípade finančného zneužívania je situácia
iná. Túto formu nielenže uvádzali informátori/rky ako všeobecne
najrozšírenejšiu voči starším osobám, ako druhý najčastejší dôvod
pre umiestnenie staršej osoby do rezidenčnej starostlivosti, ale aj ako
výrazne najčastejšiu v rámci pretrvávajúceho zlého zaobchádzania
so staršou osobou zo strany blízkych v priebehu pobytu tejto osoby
v zariadení. Nepovažujeme preto za náhodné, že otázke finančného
zneužívania zo strany blízkych sa najčastejšie venovali informátori/
rky aj v poslednej – voľnej časti dotazníka, v ktorej boli vyzvaní/é
doplniť akékoľvek ďalšie kľúčové okolnosti a súvislosti objasňujúce
fenomén zlého zaobchádzania so staršími osobami v kontexte rezidenčnej starostlivosti.
Otvára sa otázka, ako zužitkovať poznanie o rozšírenosti a pervazívnosti finančného zneužívania starších ľudí v rámci verejných politík. Jedným prístupom môže byť zavádzanie dôsledných mechaniz109
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mov ochrany individuálneho príjmu (najmä dôchodku) staršej osoby
pred zneužívaním zo strany blízkych v rámci právnych nárokov na
sociálne služby. Týmto smerom sa uberali doterajšie zmeny platného zákona o sociálnych službách zamerané na prevenciu zneužívajúceho správania členov rodiny voči príjmu a majetku staršej osoby,
ktorej sa začala poskytovať rezidenčná starostlivosť. Zo stanovísk
niektorých informátorov/riek usudzujeme, že by privítali silnejšie
vlastné kompetencie smerom k zabráneniu finančného zneužívania
staršej osoby zo strany blízkych. V kontexte širších výskumných zistení však dávame do pozornosti fakt, že finančné zneužívanie starších osôb zo strany blízkych sa v súčasnosti stáva súčasťou celkového nebezpečenstva finančného zneužívania v širšom komplexe
spoločenských vzťahov starších ľudí (ako to dokazujú výskumy Fóra
na pomoc starším; Guráň, 2012, alebo ako na to poukazuje vo svojej
práci napr. Hejduk, 2012). Táto skutočnosť evokuje potrebu riešení
komplexnejšej povahy smerom k zavádzaniu foriem podpory starších ľudí v oblasti finančného riadenia vlastného života a domácnosti
alebo, v prípade potreby, smerom k praktickému uplatňovaniu mechanizmov podporovaného rozhodovania, ktoré sa plánujú zaviesť
na Slovensku v rámci tzv. Opatrovníckej reformy a novej kodifikácie
Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku.
Priaznivejšiu situáciu s diagnostikou zlého zaobchádzania so
staršími osobami v kontexte rezidenčnej starostlivosti sme zistili
v prípade diagnostiky takéhoto správania zo strany zamestnancov/
kýň samotných zariadení. Aj v tomto smere naznačil prieskum určité paradoxy. Len desatina informátorov/riek pripustila zlé zaobchádzanie zo strany zamestnancov/kýň vlastných zariadení, ktoré
zastupovali (pripomíname, že aj podľa iných výskumov týkajúcich
sa situácie na Slovensku bol vyšší odhad rozsahu zlého zaobchádzania zo strany blízkych osôb, než zo strany profesionálnych pracovníkov/čok; napr. Health, 2007; Guráň, 2012). Na strane druhej, až
53% z informátorov/riek uviedlo, že ich zariadenie má skúsenosť
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s diagnostikou zlého zaobchádzania zo strany zamestnancov/kýň,
pričom táto diagnostika má presnejšie pravidlá a ustanovené rámce.
Najčastejšie sa vykonáva ako súčasť monitoringu spokojnosti starších osôb a ich rodín s poskytovanou sociálnou službou alebo ako
súčasť hodnotenia podmienok kvality, či ako reakcia na konkrétne
sťažnosti klientov/tok a ich rodín. Kontext kvality služieb dlhodobej starostlivosti sa tak stáva dominantným implementačným rámcom pre diagnostickú prácu rezidenčných profesionálov/lok v oblasti zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, nakoľko aj monitoring
spokojnosti s poskytovanou sociálnou službou sa považuje za súčasť
riadenia kvality v tejto sfére. Navyše, ako uvádzali informátori/rky,
poznatky získané v procese diagnostiky zlého zaobchádzania sa najčastejšie využívajú pre prípravu a realizáciu individuálnych rozvojových plánov klientov/tok, ktoré sú rovnako súčasťou uplatňovania
konceptu kvality v rezidenčnej starostlivosti.
Napokon sa pristavíme pri otázke súvislostí právnej formy poskytovateľov sociálnych služieb s ich názormi na rozšírenosť zlého zaobchádzania so staršími osobami, či s ich vlastnými skúsenosťami v tejto
oblasti. S ohľadom na pomerne nízke početnosti by nebolo korektné
vyslovovať zásadnejšie závery o tomto type súvislostí, na druhej strane však nemožno prehliadnuť určité zaujímavé zistenia. Informátori/
rky neverejných poskytovateľov sociálnych služieb nielenže častejšie
považovali zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi na Slovensku za dosť
rozšírený fenomén, ale mali aj častejšiu skúsenosť s prijímaním takých,
s ktorými bolo zo strany ich blízkych takto zaobchádzané. Zrejme aj
z tohto dôvodu mali častejšie zavedený systém diagnostiky zlého zaobchádzania so staršími osobami ako pri ich prijímaní, tak počas pobytu v zariadení. U informátorov/riek zastupujúcich v prieskume verejných poskytovateľov bol zaujímavý iný fenomén. Súvisel s finančným
zneužívaním starších ľudí ako všeobecne najčastejšie označovanou
formu zlého zaobchádzania s nimi. Informátori/rky verejných poskytovateľov nielenže častejšie uvádzali túto formu zlého zaobchádzania
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so staršími ľuďmi, ale aj častejšie reportovali ich finančné zneužívanie
zo strany najbližších počas pobytu v zariadení.
Výsledky teda naznačujú určité ekonomicko-finančné súvislosti zlého zaobchádzania so staršími osobami zo strany najbližších
v nadväznosti na právnu formu organizácií, ktoré im sociálne služby dlhodobej starostlivosti poskytujú. Na ich základe by bolo možné pracovne formulovať hypotézu, že u verejných poskytovateľov
sa častejšie poskytujú služby skupinám starších ľudí pochádzajúcim
z ekonomicky slabšieho prostredia. Ekonomické záujmy členov ich
rodín (napr. získať po staršej osobe nehnuteľnosť, iný majetok, či
časť pravidelného príjmu, najmä dôchodku) môžu viesť k záujmu
„delegovať“ starostlivosť o staršiu osobu do rezidenčného prostredia a aj v rámci rezidenčnej starostlivosti pokračovať v jej finančnom
zneužívaní. Potvrdenie takejto hypotézy by si samozrejme vyžadovalo dodatočné výskumné zisťovanie. Nevylučujeme však, skôr sa
prikláňame k interpretácii, že popísaný stav súvisí s neustále pretrvávajúcim nerovnakým systémom verejnej podpory služieb poskytovaných verejnými a neverejnými poskytovateľmi.

Kvetoslava Repková

■

Beáta Balogová

Účelom nášho prieskumu bolo mapovať aktuálnu situáciu voči
takto definovaným požiadavkám v zariadeniach sociálnych služieb
na Slovensku. Prieskum ukázal, že ich zamestnanci/kyne si závažnosť fenoménu zlého zaobchádzania so staršími osobami síce uvedomujú, vo vlastnej práci sa mu však zatiaľ nevenujú systematicky,
najmä pokiaľ ide o odhaľovanie a systematické ovplyvňovanie zlého
zaobchádzania zo strany blízkych osôb. Uvedomujeme si limitujúce
možnosti zásadnejších zovšeobecnení výsledkov prieskumu s ohľadom na jeho pilotnú a mapujúcu povahu a charakteristiky prieskumnej vzorky. Na strane druhej sú ťažko spochybniteľné zistenia o prevažne epizodickej až absentujúcej diagnostickej práci v tejto oblasti,
ktorých závažnosť zvyšuje fakt, že prevažná väčšina zamestnancov/
kýň zariadení sociálnych služieb považuje zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi za dosť rozšírený fenomén. Uvedené zistenia nielenže
legitimizujú prípravu tejto publikácie ako takej, ale najmä úprimnú
autorskú snahu formulovať niektoré praktické odporúčania pre oblasť diagnostickej práce na úseku zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi v kontexte rezidenčnej starostlivosti. Spracované sú v poslednej kapitole publikácie.

5.7 Závery prieskumu
Najnovšia európska iniciatíva v rámci projektu EuROPEAN
(Min et al., 2011) formulovala jasné požiadavky na verejné politiky
členských štátov smerom k prevencii a boju proti zneužívaniu a zanedbávaniu starnúcich a starších ľudí. Ich súčasťou je aj potreba informovať a trénovať poskytovateľov služieb v odhaľovaní (diagnostike) takéhoto správania voči starším osobám a v ich schopnostiach
bojovať s ním, či zvyšovať povedomie širšej verejnosti v uvedenej
oblasti. Požiadavky smerujú aj do oblasti kvality takejto diagnostiky
a jej dokumentácie, ako základu účinnej a efektívnej preventívno-kuratívnej práce.
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6 Odporúčania pre verejné politiky
(Kvetoslava Repková)

V záverečnej časti publikácie zosumarizujeme systémové východiská a kľúčové medzinárodné a domáce vedecko-výskumné poznatky k problematike zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi a jeho
prevencie. Nadviažeme sumarizáciou výsledkov doterajších verejno-politických diskusií, na základe ktorých by sa mala problematika
oficiálne uznať ako verejný záujem a premietnuť do programových
dokumentov ako základu pre realizáciu následných verejných politík v uvedenej oblasti. Osobitne sa budeme venovať odporúčaniam
zameraným na diagnostiku zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
v rezidenčnej starostlivosti, pri ktorých budeme vychádzať aj z výsledkov vlastného prieskumu podrobnejšie predstaveného v predchádzajúcej kapitole.

6.1 Ekologický prístup k prevencii
zlého zaobchádzania
Základnou programovou premisou by malo byť vnímanie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako systémového fenoménu
(Repková, 2013b), ktorý je založený na viacúrovňových rizikových faktoroch a tým aj na potrebe viacúrovňových verejných intervencií pri zmierňovaní a prevencii ich účinkov. D. Sethi et al.
(2011) ich spracovali vo forme ekologického rámca viacúrovňových
intervencií proti zlému zaobchádzaniu so staršími ľuďmi. Znázornený
je v obrázku č. 5.
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Obrázok 5: Ekologický rámec viacúrovňových intervencií proti zlému
zaobchádzaniu so staršími ľuďmi
sociálna

komunitná

vzťahová

individuálna

Zdroj: D. Sethi et al (2011:5)

Autorský tím identifikoval aj najvýznamnejšie rizikové faktory zlého zaobchádzania pôsobiace na jednotlivých úrovniach ekologického systému. Predstavené sú v tabuľke č. 10.
Tabuľka 10: Hlavné rizikové faktory zlého zaobchádzania na jednotlivých
úrovniach
Úroveň

Hlavné rizikové faktory

Individuálna (obeť)

Žena; staršia ako 74 rokov; ťažký stupeň telesného alebo mentálneho
postihnutia a závislosti z dôvodu demenzie, Alzheimerovej choroby;
prítomnosť depresie; agresívne a vyzývavé správanie

Individuálna
(násilník)

Muž v prípade telesného zneužívania, žena v prípade zanedbávania; stav depresie; alkoholizmus alebo zneužívanie iných drog; hostilita a agresia; finančné problémy; stres a vyhorenie z opatrovania

Vzťahová

Finančná závislosť na obeti; emocionálna a bytová závislosť na
obeti; medzigeneračný prenos násilia; dlhodobé problémy vo vzťahoch; pozícia dieťaťa alebo partnera; spoločné bývanie

Komunitná

Sociálna izolácia obete i násilníka; nedostatok sociálnej podpory

Spoločenská

Diskriminácia založená na veku – ageizmus; iné formy diskriminácie - sexizmus a rasizmus; sociálne a ekonomické faktory; tolerovaná kultúra násilia

Zdroj: D. Sethi et al. (2011:30)
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Poznanie rizikových faktorov je kľúčové pre smerovanie jednotlivých verejných politík relevantných pre jednotlivé úrovne a aspekty
celej problematiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi. V prílohe
č. 5 uvádzame príkladmo návrh ekologického systému viacúrovňových intervencií pre oblasť neformálnych opatrovateľských vzťahov
(Repková, 2013b).

6.2 Vybrané protirečenia súčasného poznania
– základ pre odstraňovanie stereotypov
Pre programové účely nie je postačujúce len poznanie štruktúry
úrovní a rizikových faktorov, ktoré na nich pôsobia. V záujme udržateľnosti akýchkoľvek riešení je dôležité aj odhaľovanie protirečení
potvrdzujúcich pretrvávanie istých stereotypov v prístupe k problematike zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi a jeho prevencie. Na
základe sumarizácie dostupných výskumných zistení a vlastného
prieskumu dávame do pozornosti tieto protirečenia:
- najviac pozornosti venovanej zlému zaobchádzaniu v opatrovateľských vzťahoch, vs. najviac ohrozenia zo strany vonkajších subjektov (napr. nebankových finančných spoločností, podomových
obchodníkov, organizátorov predvádzacích akcií),
- vysoká incidencia zlého zaobchádzania v rámci rodinných opatrovateľských vzťahov založených na dôvere („labour of love“),
vs. najťažšia detekovateľnosť zlého zaobchádzania práve v tomto
prostredí a v rámci tohto druhu vzťahov,
- vysoká incidencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rodinnom prostredí, vs. nižšia miera pocitu ohrozenia rodinou
(v porovnaní s mierou pocitu ohrozenia inými vonkajšími subjektmi),
- vysoká miera uznania nebezpečenstva zlého zaobchádzania so
staršími osobami v povedomí (rezidenčných) profesionálov/
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Na základe ekologického prístupu k zlému zaobchádzaniu so
staršími ľuďmi, v kombinácii s protirečeniami odkrytými doterajšou
výskumnou činnosťou, sme sformulovali odporúčania, aké systémové východiská by sa mali využiť pre zakomponovanie problematiky
prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi do širšieho národného programového dokumentu zameraného na podporu aktívneho
starnutia. Znázornené sú v obrázku č. 6.

24 Významní európski odborníci sa v súčasnosti venujú otázke tzv. medzigeneračnej spravodlivosti v starnúcej spoločnosti (snaha o vyvinutie indexu medzigeneračnej spravodlivosti, the
Intergenerational Justice Index – IJI) ako základu udržateľného rozvoja a sociálnej spravodlivosti (Vanhuysse, 2012, 2013).
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ZZ v rodine

Diskriminácia v komunite

Prostredie a vzťahy

Nezohľadňovanie týchto (a mnohých iných) protirečení pri
tvorbe programových dokumentov a intervenčných plánov môže
znížiť účinnosť a efektívnosť prijatých opatrení, prípadne dodať
im povahu iba krátkodobých benefitov pre vybrané cieľové skupiny.

6.3 Systémové východiská pre programovaciu
politiku

Beáta Balogová

Obrázok 6:  Systémové východiská zlého zaobchádzania (ZZ) so staršími
ľuďmi v rámci širších programových priorít
Prostredie a vzťahy

-

lok, vs. nízka miera ich systematickej angažovanosti v prevencii a kuratíve tohto fenoménu v kontexte rezidenčnej starostlivosti,
ageizmus, vs. gerontokracia (nebezpečenstvo nerovnováhy v rozsahu pozornosti venovanej starším ľuďom voči iným cieľovým
skupinách verejného záujmu a politík).24

■

Diskriminácia na princípe veku
v najširších spoločenských vzťahoch
(ageizmus)

Formy zlého zaobchádzania

(napr. fyzické a psychické týranie, ekonomické zneužívanie, zanedbávanie)

Zdroj: Voľne spracovala autorka podľa K. Repková (2013a)

Bližšie k vybraným systémovým východiskám:
-

ZZ so staršími ľuďmi ako ľudsko-právna otázka
Bez ohľadu na to, v akom prostredí, kým a akou formou je ZZ
vykonávané, považuje sa za porušovanie základných princípov
prístupu k starším osobám ako ľudským bytostiam (princípov
ľudskej dôstojnosti, nezávislosti, participácie, starostlivosti, sebarealizácie a aktivizácie ako základných ľudských práv založených
na rovnakej hodnote každej ľudskej bytosti).

-

ZZ so staršími ľuďmi ako špecifická oblasť zlého zaobchádzania
Nie je postačujúce, aby bolo riešené ako aspekt domáceho násilia,
prostredníctvom jeho terminológie a intervenčných nástrojov, ale
je nevyhnutné uznať ZZ so staršími ľuďmi ako unikátnu (špecifickú) oblasť ZZ.
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-

Pervazívnosť fenoménu ZZ so staršími ľuďmi
ZZ je pervazívny, nie historicky nový fenomén, čo znamená, že sa
vyskytuje vo všetkých krajinách (rozvinutých aj rozvojových) a je
trvajúci v čase, aj keď ako oficiálna politika bol v európskom prostredí uznaný len v posledných rokoch, od konca minulej dekády.

-

ZZ so staršími ľuďmi ako horizontálna priorita verejných politík
Nejde o jednu z vertikálnych (vecných) politík, ale o horizontálnu prioritu, ktorá sa premieta v jednotlivých politikách podpory
aktívneho starnutia (napr. zamestnanosti, sociálnej ochrany, zdravotníctva, prístupu k službám, dlhodobej starostlivosti). Nemožno ju teda spájať len s oblasťou dlhodobej starostlivosti a odkázanosti starších ľudí na pomoc iných. Stereotypy vnímania starších
ľudí ako zraniteľných, slabých a závislých môžu totiž viesť k postoju, že sú menej hodnotní pre zásadnejšie (vládne) investície.

■
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-

Kombinácia preventívnych a kuratívnych opatrení pri riešení ZZ
Znamená neriešiť otázku, ako „zničiť“ ZZ so staršími ľuďmi (pre
jeho pervazívnu povahu by šlo o nerealistický cieľ), skôr ako ho
jasne pomenovať, odlíšiť od iných prejavov v rámci medziľudských vzťahov (napr. nedbanlivostného konania) či ako učiť ľudí
zvládať záťažové situácie s vysokým rizikom zlého zaobchádzania (napr. v rámci náročnej opatrovateľskej práce).

-

Rozliční aktéri ako cieľové skupiny verejných politík v oblasti ZZ so staršími ľuďmi
ZZ so staršími ľuďmi je výsledkom pôsobenia viacúrovňových rizikových faktorov (na individuálnej, vzťahovej, komunitnej, celospoločenskej úrovni), na ktoré sa komplexne musia zameriavať preventívne
a kuratívne intervencie v súlade s ekologickým intervenčným rámcom.

-

Potreba (diferenciálnej) diagnostiky vo všetkých prostrediach
Vychádza sa zo skúsenosti, že ZZ so staršími ľuďmi sa najčastejšie detekuje mimo rodiny, zaostáva detekcia a možnosť ovplyvnenia v rodinnom prostredí; rovnako neexistujú štandardizované postupy diagnostiky v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti, ktorá by slúžila aj
na účely sanovania prirodzeného rodinného prostredia staršej osoby
a realizácie modelu zdieľanej starostlivosti o odkázanú staršiu osobu.

-

Multiprostredia ZZ so staršími ľuďmi
Zasahuje všetky oblasti spoločenských vzťahov a prostredí, od
najširších spoločenských vzťahov (ageistické postoje k starším ľuďom, nedostupnosť k jednotlivým tovarom a verejným službám),
cez vzťahy v komunite, až k vzťahom v rodine a najnižšie k opatrovateľským vzťahom.

-

Multiformy ZZ so staršími ľuďmi
Realizuje sa rozličnými formami, najmä telesným a psychickým týraním, zanedbávaním, sexuálnym či ekonomickým zneužívaním.

6.4 Diagnostika zlého zaobchádzania v rezidenčnom
prostredí - odporúčania

-

Matrix prostredí a foriem ZZ so staršími ľuďmi
Jednotlivé formy sa neviažu len na určité prostredia, ale spravidla
platí, že tá istá forma sa môže vyskytovať v rozličných prostrediach
(napr. finančné zneužívanie v rodine, ale aj v rámci zákazníckych
vzťahov; fyzické týranie v rodine, ale aj v rezidenčnej starostlivosti).

V rámci odporúčaní sa zameriame na oblasť diagnostiky zlého
zaobchádzania v rezidenčnej starostlivosti, ktorú vymedzujeme ako
prostriedok realizácie jej mediačnej funkcie medzi opatrovateľskými
prostrediami (osobitne domácim a rezidenčným prostredím). Ide
o praktické naplnenie záujmu o spoluprácu aktérov dlhodobej sta-
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rostlivosti obsiahnutú už v súčasnom zákone o sociálnych službách.
V ustanovení § 7 zákona sa uvádza, že poskytovateľ sociálnej služby
má povinnosť „... spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní
podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení
s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného rodinného prostredia alebo
komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou,
a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných
cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu“. V tomto kontexte môže
rezidenčná diagnostika zlého zaobchádzania plniť funkciu podpory
sanácie pôvodného rodinného prostredia s opatrovateľskými záväzkami (Balogová, Repková 2013). Stáva sa tak predpokladom pre praktické napĺňanie modelu zdieľanej starostlivosti o staršiu odkázanú osobu,
kedy sa flexibilným spôsobom delia záväzky starostlivosti medzi rodinu a komunitné zariadenie dlhodobej starostlivosti. „Zdieľanie“ zo
strany rodiny je naplnené aj v prípade, že sa starostlivosť poskytuje
permanentne mimo pôvodnú domácnosť staršieho človeka (prípadne
domácnosť opatrujúceho člena rodiny), kedy rodina intenzívne spolupracuje s komunitným zariadením pri prijímaní a napĺňaní všetkých
dôležitých rozhodnutí, ktoré sa týkajú jej staršieho člena žijúceho v zariadení. Mediačnú a sanačnú pozíciu diagnostiky realizovanej v rezidenčnom prostredí znázorňujeme v obrázku č. 7.
Takéto vymedzenie úlohy diagnostiky je podstatne širšie, ako diagnostikovanie a následné dokumentovanie použitia procedúr telesného
a netelesného obmedzovania prijímateľa sociálnej služby za účelom
ochrany života, dôstojnosti a zdravia, k čomu v súčasnosti zaväzuje poskytovateľov sociálnych služieb platný zákon o sociálnych službách. Zákon priamo neupravuje diagnostickú činnosť ako druh odbornej činnosti
vykonávanej na úseku sociálnych služieb. Skôr ustanovuje, že sociálna
služba sa vykonáva najmä prostredníctvom sociálnej práce a poznatkov
spoločenských vied (§ 2 zákona), medzi ktoré sociálna diagnostika nevyhnutne patrí. Namiesto pojmu diagnostika sa však v ňom používa
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pojem posudková činnosť (§§ 48-50 zákona). Východiskové posúdenie
(diagnostiku) vykonávajú mestá, obce a vyššie územné celky, resp. nimi
zriadené subjekty na základe žiadostí fyzických osôb o poskytnutie sociálnej služby, ktorú si vyberú. V prípade starších osôb ide prevažne
o kombináciu lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti, kedy sa okrem
posudzovania zdravotného stavu a jeho zmien posudzujú aj individuálne predpoklady žiadateľov a žiadateliek o sociálnu službu, ich rodinné
a širšie sociálne prostredie. Existujú však aj situácie, kedy sa lekárske posudzovanie nevykonáva, nakoľko zdravotný stav a jeho zmeny nie sú
tými činiteľmi, ktoré sa majú sociálnou službou ovplyvniť. Ide napríklad o službu zariadenia pre seniorov, o ktorú žiada staršia osoba z iných
dôvodov, ako z dôvodu odkázanosti na pomoc inej osoby (napr. pre
neudržateľné vzťahy v rodine, stratu domova). Vtedy sa vykonáva len
sociálne posúdenie (sociálna diagnostika).
Obrázok 7: Mediačná a sanačná funkcia diagnostiky ZZ so staršími
ľuďmi v rámci rezidenčnej dlhodobej starostlivosti
- analýza okolností
rodinnej situácie
- poskytnutie spätnej
väzby rodine

ZZ ako dôvod
pre rozhodnutie
k rezidenčnej
starostlivosti

ZZ v rodine

- uplatnenie
alternatív
- priebežný monitoring a podpora

Zdieľaná
starostlivosť

Rezidenčná
diagnostika

Sanácia
rodiny

hľadanie
alternatív
zabezpečovania
starostlivosti

Zdroj: Voľne spracovala autorka
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Posudkový proces je interaktívny a dynamický, predpokladá
sa, že staršia osoba v ňom bude aktívne vyjadrovať svojej vlastné potreby a návrhy na riešenie vzniknutej sociálnej situácie. Nekončí však rozhodnutím príslušného orgánu o odkázanosti staršej
osoby na danú sociálnu službu, ale „prestupuje“ celý ďalší proces, v rámci ktorého si vyberá konkrétneho poskytovateľa služby a kedy sa začína plánovať samotný proces jej poskytovania.
Posudková (diagnostická) činnosť má v prípade poskytovateľov
podobu prípravy a realizácie tzv. individuálnych rozvojových plánov. V rámci nich majú poskytovatelia zákonom stanovenú povinnosť poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb,
schopností a cieľov ich prijímateľov, viesť písomné individuálne
záznamy o priebehu a hodnotení poskytovania sociálnych služieb
vypracovanom za účasti ich prijímateľov (§ 9 zákona). Podkladom vykonávania týchto odborných činností je pritom kvalitná
diagnostická práca ako súčasť rozvojového plánovania na úseku
sociálnych služieb.
Ako ukázali výsledky nášho prieskumu, pre uplatňovanie širšieho konceptu diagnostiky znázorneného v obrázku 7 nemáme
na Slovensku v súčasnosti k dispozícii štandardizované metodiky,
pomocou ktorých by bolo možné diagnostikovať zlé zaobchádzanie pri prijímaní do zariadenia alebo počas samotnej rezidenčnej
starostlivosti. Preto sa budeme v ďalšom texte inšpirovať zahraničnými poznatkami a skúsenosťami ako ponukou pre ich flexibilné
a tvorivé rozpracovanie v rámci fungovania jednotlivých zariadení.
Dnes totiž nevieme odhadnúť, či pôjde budúci vývoj smerom k prijatiu nejakého jednotného diagnostického nástroja, ktorým budú
jednotlivé zariadenia rezidenčnej dlhodobej starostlivosti v oblasti
diagnostiky zlého zaobchádzania s odkázanými (nielen staršími)
ľuďmi viazané.
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6.4.1 Odporúčania pri prijímaní do zariadenia sociálnych služieb
Právny rámec
Právnym rámcom diagnostiky zlého zaobchádzania pri prijímaní
staršej osoby do zariadenia sociálnych služieb je záväzok poskytovateľa sociálnej služby riešiť jej nepriaznivú sociálnu situáciu vzniknutú z dôvodu „...ohrozenia správaním iných fyzických osôb“ (§ 2 zákona o sociálnych službách), osobitne členov rodiny, ale aj iných osôb
z bezprostredného sociálneho prostredia staršej osoby (napr. známych). Takéto správanie z rodinného prostredia môže viesť u staršej
osoby až k jej odkázanosti na pomoc inej osoby ako dôvodu pre prijatie do rezidenčnej starostlivosti. Ak aj k takémuto dôsledku priamo
nedôjde, môže byť základom pre prijatie staršej osoby do zariadenia
kvalifikácia „...z iných vážnych dôvodov“ (konkrétne pri zariadení
pre seniorov).
Indikátory
E.G. Krug et al. (2002) popísali súbor diagnostických indikátorov zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, v ktorých vychádzajú zo širšieho
konceptu a diagnostiku zameriavajú na obe strany opatrovateľských
vzťahov – prijímateľov i poskytovateľov dlhodobej starostlivosti.
Uvádzajú, že „Kým sa bude otázka zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi
vnímať izolovane len ako otázka poskytovateľa starostlivosti, právne nástroje nebudú efektívnym riešením“ (Krug et al., 2002:138). Autorský kolektív rozdelil indikátory do dvoch skupín: (1) indikátory vzťahujúce
sa k staršej osobe a (2) indikátory vzťahujúce sa k opatrujúcej osobe.
Ich štrukturácia je prehľadne spracovaná v schéme č.1.
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Schéma 1: Prehľad indikátorov zlého zaobchádzania so staršími osobami
Indikátory vzťahujúce
sa k staršej osobe

telesné (fyzické)
behaviorálne
a emocionálne
sexuálne

finančné

Indikátory vzťahujúce
sa k opatrujúcej osobe

- dojem únavy a stresu;
- mimoriadna alebo naopak
žiadna angažovanosť;
- obviňovanie staršej osoby
(napr. z inkontinencie);
- agresívne správanie;
- správanie sa k staršej
osobe ako k dieťaťu alebo
nehumánne;
- predchádzajúca skúsenosť
s násilím na iných;
- nesúhlas, aby staršia
osoba bola dotazovaná
samostatne;
- defenzívne reakcie na
otázky, ale aj hostilné či
vyhýbavé správanie;
- poskytovanie starostlivosti
príliš dlho.

Zdroj: Graficky spracovala voľne autorka na základe podkladu E.G.Krug et al. (2002:139)

Bližšie k indikátorom vzťahujúcim sa k staršej osobe
Telesné indikátory:
- sťažovanie sa na fyzické útoky,
- nevysvetliteľné pády a poranenia,
- popáleniny a modriny na netradičných miestach a netradičného typu,
- rezné rany, odtlačky prstov ako dôkaz telesného obmedzovania,
- nadmerné požiadavky na predpisovanie liekov či naopak, zanedbávanie užívania liekov,
- nedostatočná výživa alebo dehydratácia bez zjavnej súvislosti
s chorobou,
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známky nedostatočnej starostlivosti a nízkeho hygienického štandardu,
osoba vyhľadáva zdravotnícke služby rozličných doktorov alebo
zdravotníckych centier.

Behaviorálne a emocionálne indikátory:
- zmeny v stravovacom režime alebo problémy so spánkom,
- strach, zmätok a rezignácia,
- pasivita, rastúca depresia,
- bezvládnosť, beznádej alebo úzkosť,
- kontradiktórne stanoviská alebo iné ambivalencie nevyplývajúce
z duševnej zmätenosti,
- neochota hovoriť otvorene,
- vyhýbanie sa fyzickému, očnému alebo verbálnemu kontaktu
s opatrujúcou osobou,
- izolácia staršej osoby od ostatných.
Sexuálne indikátory
- sťažovanie sa na sexuálne útoky,
- sexuálne správanie netypické pre doterajšie správanie a vzťahy,
- nevysvetliteľné zmeny v správaní, ako agresia alebo sebapoškodzovanie,
- časté sťažovanie sa na bolesť v podbrušku, nevysvetliteľné vaginálne alebo análne krvácanie,
- opakované genitálne infekcie alebo modriny okolo pŕs alebo v genitálnej oblasti,
- zakrvavená, postriekaná alebo roztrhaná spodná bielizeň.
Finančné indikátory
- zvláštne výbery peňazí, ktoré nie sú typické pre staršiu osobu,
- výbery peňazí, ktoré nie sú konzistentné s prostriedkami staršej
osoby,
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zmena vôle zanechať dom alebo majetok „novým priateľom alebo
príbuzným“,
strata majetku,
staršia osoba „nedokáže nájsť“ šperky alebo osobné veci,
podozrivé aktivity s kreditnými kartami,
nedostatok vybavenia, ktoré by si staršia osoba mohla dovoliť,
neriešené medicínske alebo duševné problémy,
úroveň starostlivosti nie je primeraná príjmu a majetku staršej osoby.

Riešiteľský tím ponúka zoznam indikátorov ako pomôcku v prípade podozrenia zo zlého zaobchádzania. Pripomína však, že prítomnosť ktoréhokoľvek indikátora nemôže slúžiť ako dôkaz o prítomnosti zlého zaobchádzania. Skôr by mal byť podnetom na ďalšiu
diagnostickú a následnú intervenčnú prácu.
Implementácia
T. Tošnerová (2002) na základe svojej bohatej skúsenosti spracovala
praktické odporúčania, ako majú postupovať profesionálni pracovníci/čky (zdravotnícki, sociálni) pri podozrení na zlé zaobchádzanie zo
strany rodiny. Aj keď ich ponúka najmä pre oblasť domácej a ambulantnej starostlivosti, uplatniteľné sú aj v situáciách prijímania staršieho človeka do zariadenia sociálnych služieb. Autorka odporúča:
- pýtať sa každého človeka, ktorý je starší ako 60 ročný, osobitne starších žien, či sa doma cíti v bezpečí a či sa s ním zle nezaobchádza;
v prípade odmietnutia hovoriť o zlom zaobchádzaní otvorene, odporúča klásť všeobecné otázky týkajúce sa vzťahov v rodine,
- ak je zlé zaobchádzanie potvrdené alebo trvá naň podozrenie, je
potrebné zistiť rozsah poranení či iných následkov, dôsledne ich
zadokumentovať a v prípade potreby spolupracovať s príslušnými orgánmi (napr. trestnými),
- poučiť staršie osoby o zlom zaobchádzaní so staršími ľuďmi
a o násilí v rodine a vypracovať plán bezpečnosti.
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Ak to záujem bezpečnosti a ochrany staršej osoby, rovnako záujem sanácie pôvodného rodinného prostredia, umožňuje, potom
ďalej odporúčame:
- do prípravy a realizácie plánu bezpečnosti postupne vťahovať rodinu, vrátane vykonania spoločnej analýzy príčin zlého zaobchádzania v predchádzajúcich domácich opatrovateľských vzťahoch
a spoločného hľadania možných riešení (alternatív) ďalšieho zabezpečovania starostlivosti,
- poskytnúť rodine i staršej osobe odbornú poradenskú, prípadne
inú pomoc a dohľad nad vývojom ďalšej situácie,
- v prípade trvalého zotrvania staršej osoby v rezidenčnom zariadení dohodnúť s rodinou spôsob jej účasti na rozhodovaní o kľúčových otázkach starostlivosti o odkázaného staršieho člena.

6.4.2 Odporúčania počas poskytovania rezidenčných služieb
Škála osôb, ktoré môžu zle zaobchádzať so staršou osobou počas
poskytovania rezidenčnej starostlivosti, môže byť rôznorodá. Môže ísť
naďalej o blízkych príbuzných či priateľov, ale aj o zamestnancov/kyne
zariadenia, o dobrovoľníkov/čky či o spoluobyvateľov/ľky (Sethi et al.,
2011). Náš prieskum tiež potvrdil, že zamestnanci/kyne zariadení sociálnych služieb sa stretávajú s pokračovaním zlého zaobchádzania zo
strany blízkych aj počas pobytu starších ľudí v rezidenčnom zariadení.
Pre účely diagnostiky zo strany osôb „zvonku“ zariadenia (príbuzní,
známi) sú dobre využiteľné postupy a odporúčania uvedené v predchádzajúcej časti zameranej na diagnostiku pri prijímaní do zariadenia.
Podrobnejšie sa budeme venovať diagnostickým možnostiam voči osobám „dovnútra zariadenia“, teda zamestnancom/kyniam, prípadne
iným profesionálnym pracovníkom/čkam spolupracujúcim so zariadením (napr. zmluvný lekár/rka dochádzajúci do zariadenia, iní odborníci/čky). Do tejto skupiny patria aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky
zapojení do dobrovoľníckeho programu zariadenia. Osobitnú skupinu
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„zvnútra“ zariadenia tvoria spoluobyvatelia/ľky staršej osoby, zo strany ktorých môže rovnako dochádzať k zlému zaobchádzaniu.
Ako sme uviedli v predchádzajúcich častiach, je potrebné rozlišovať medzi individuálnym aktom zneužívania a zanedbávania staršej
osoby v zariadení dlhodobej starostlivosti konkrétnou osobou tohto
zariadenia a inštitucionalizovaným zneužívaním daným povahou
organizácie starostlivosti v zariadení (Krug et al., 2002). Vychádzame
z toho, že v prípade konkrétnych osôb zvnútra zariadenia nebude dochádzať k riziku zlého zaobchádzania z dôvodov individuálnej povahy (podľa teórie individuálnych faktorov, kedy sa zlé zaobchádzanie
vysvetľuje prítomnosťou psychopatických osobnostných čŕt či rozličných závislostí). Riziká tohto druhu by mali byť minimalizované výberovými kritériami pri prijímaní zamestnancov/kýň služieb dlhodobej
rezidenčnej starostlivosti do zamestnania, prípadne dobrovoľníkov/
čok do dobrovoľníckeho programu zariadenia. Preto sa zameriame na
tzv. inštitucionalizované zlé zaobchádzanie, ktoré môže súvisieť s povahou fungovania samotných rezidenčných zariadení.
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systém hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb, akreditácia vzdelávacích programov či dobrovoľníctvo
v sociálnych službách; Repková, 2012).
V takomto poňatí je prevencia zlého zaobchádzania so staršími
ľuďmi v rámci rezidenčnej starostlivosti prirodzenou súčasťou zabezpečovania snahy o kvalitu v sociálnych službách garantovanú pre
všetky strany, ktoré sú na nich zainteresované - staršie osoby ako
prijímatelia služieb, ich rodiny, zamestnanci/kyne v službách, dobrovoľníci/čky, donori (Measuring, 2010; Min et al., 2011; zákon o sociálnych službách). Prístup je znázornený v obrázku č. 8.
Obrázok 8: Integrovaný model prevencie zlého zaobchádzania v rezidenčnej starostlivosti zabezpečovaný cez systém podpory kvality pre
všetky zúčastnené strany

prijímatelia/ľky
služieb

Právny rámec
Právnym rámcom pre diagnostiku zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rámci rezidenčnej starostlivosti a pre prevenciu jeho
výskytu sú, v súlade s platným zákonom o sociálnych službách,:
- prvky zamerané na deinštitucionalizáciu sociálnych služieb a ich
organizáciu na komunitnom princípe (napr. podpora zariadení
s menších počtom obyvateľov/liek, komunitný spôsob organizácie činnosti zariadenia25, zapájanie užívateľov služieb a ich rodín
do rozhodovania o kľúčových otázkach poskytovania starostlivosti, systém komunitných partnerstiev),
- inštitúty podpory kvality rezidenčnej starostlivosti (kvalifikačné
predpoklady pre výkon odborných činností a ďalšie vzdelávanie,

Zdroj: Voľne spracovala autorka

25 Pôvodné tzv. totálne inštitúcie sa považovali za opak modelu komunít (boli tzv. vynútenými
komunitami), nakoľko obmedzovali vytváranie vlastných sietí osobných vzťahov obyvateľov inštitúcií (Bauman, 1996).

Predpokladá sa, že kvalitne a dostupne organizované a poskytované služby znižujú predpoklad výskytu tzv. inštitucionálneho zlého
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zamestnanci/kyne
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zaobchádzania, nakoľko sa minimalizuje výskyt faktorov, ktoré ho
tradične podnecovali (najmä nedostatok kvalifikácie, nedostatočná
informovanosť o aktuálnych legislatívnych zmenách, prepracovanosť zamestnancov/kýň či ich vyhorenie).
Indikátory
V rámci projektu Quality Management by Result-oriented Indicators
– Towards Benchmarking in Residential Care for Older People (2010) podporovaného v rámci programu PROGRESS boli identifikované konkrétne indikátory organizované do piatich domén: kvalita starostlivosti, kvalita života, vodcovstvo, ekonomické výkony a kontext.
Pre ilustráciu uvedieme príklady indikátorov z jednotlivých domén,
ktoré saturujú oblasť prevencie zlého zaobchádzania zo strany osôb
zvnútra zariadení rezidenčnej starostlivosti. Sú využiteľné na diagnostické účely, resp. na pochopenie systémových (inštitucionálnych)
dôvodov, pre ktoré k zlému zaobchádzaniu dochádza.
Indikátory z domény „kvalita starostlivosti“ (príklady)
- percento obyvateľov/liek, ktorí trpia dekubitmi alebo ťažkými kožnými bolestivými chorobami alebo dlhodobo zavedeným katétrom,
- percento obyvateľov/liek, u ktorých došlo k chybám v podávaní liekov,
- percento obyvateľov/liek, u ktorých došlo k nezámernej vysokej
strate váhy,
- percento obyvateľov/liek s dehydratačným symptómom,
- percento obyvateľov/liek, u ktorých došlo za referenčné obdobie
k pádom,
- percento obyvateľov/liek, ktorí vykazovali známky vyzývavého
správania k zamestnancom/kyniam alebo spolubývajúcim,
- percento obyvateľov/liek, u ktorých bolo použité telesné obmedzenie,
- percento obyvateľov/liek, ktorí trpia dlhodobo bolesťou,
- percento obyvateľov/liek, ktorí trpia depresiou,
- percento obyvateľov/liek, ktorí užívajú antidepresíva, antipsychotiká či neuroleptiká.
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Indikátory z domény „kvalita života“ (príklady)
- percento obyvateľov/liek, členov rodiny a priateľov, ktorí sa cítia
emocionálne   podporovaní,
- percento obyvateľov/liek, podľa ktorých zamestnanci/kyne poznajú ich životný   príbeh,
- percento členov rodiny/známych, ktorí cítia, že zamestnanci/
kyne majú o nich   dostatok potrebných informácií,
- percento zamestnancov/kýň, ktorí cítia, že ich kolegovia/gyne si
vážia ich   schopnosti a zručnosti,
- percento obyvateľov/liek, členov rodiny a priateľov, ktorí sa cítia byť
v zariadení   vítaní alebo cítia, že zariadenie je súčasťou komunity,
- percento rozhodnutí vedenia zariadenia ovplyvnených rozhodnutím výboru   obyvateľov/liek,
- percento obyvateľov/liek, ktorí cítia, že ich práva sú uznávané
a môžu ich   využívať,
- percento členov rodiny a priateľov, ktorí sa cítia, že sú vťahovaní
do rozhodnutí   týkajúcich sa rezidenčných služieb,
- percento zamestnancov/kýň, ktorí cítia, že môžu prijať informované riziko týkajúce   sa starostlivosti o obyvateľov/ľky zariadenia,
- percento obyvateľov/liek, ktorí cítia, že ich zdravie je podporované za účelom   zvýšenia kvality ich života,
- percento zamestnancov/kýň, ktorí cítia, že ich zdravie sa v rámci
zamestnania   považuje za hodnotu,
- percento obyvateľov/liek, ktorí cítia, že sa v prípade potreby
môžu so zamestnancami/kyňami rozprávať o smrti,
- percento členov rodiny/známych, ktorí cítia, že sa môžu so zamestnancami/kyňami rozprávať o plánovaní starostlivosti v čase
zomierania staršieho človeka,
- percento obyvateľov/liek, ktorí cítia nedostatok zamestnancov/
kýň k tomu, aby mohli byť uspokojené ich potreby,
- percento zamestnancov/kýň, ktorí cítia, že ich vzdelávacie potreby sú uspokojené,
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percento obyvateľov/liek, ktorí sa cítia v zariadení ochránení
a bezpečne,
percento obyvateľov/liek, ktorí cítia, že môžu mať návštevu v zariadení, kedykoľvek chcú,
percento obyvateľov/liek, ktorí cítia, že zamestnanci ich podporujú k sebaobslužnosti a svojpomoci, v dobrovoľnej účasti pri organizácii sociálnych aktivít zariadenia,
percento zamestnancov/kýň, ktorí cítia, že členovia rodín im dôverujú,
percento členov rodiny a známych, ktorí cítia, že sú vťahovaní do
rozhodnutí, že to zamestnanci/kyne oceňujú a že sú informovaní
o aktuálnych zmenách týkajúcich sa staršieho člena rodiny žijúceho v zariadení,
percento obyvateľov/liek s určeným kľúčovým pracovníkom,
percento obyvateľov/liek s pripraveným plánom „konečnej“ starostlivosti, ktorý zodpovedá ich preferenciám,
percento obyvateľov/liek, ktorí cítia dostatočnú kontrolu nad
vlastným životom.

Indikátory z domény „vodcovstvo“ (príklady)
- percento obyvateľov/liek, ktorí majú pripravený a pravidelne
prehodnocovaný plán starostlivosti, v súlade s ich individuálnymi potrebami,
- hodnotenie kvality starostlivosti zo strany členov rodiny/blízkych a známych,
- priemerné percento práce nadčas, vrátane neplatenej práce,
- priemerné percento straty pracovného času zamestnancov/kýň
z dôvodu choroby,
- priemerné náklady na infraštruktúru, opatrenia zamerané na podporu zdravia zamestnancov/kýň, na ich tréning (osobitne v otázkach zameraných na zvládanie situácií súvisiacich s demenciou
a kognitívnym poklesom u obyvateľov/liek),
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priemerný počet hodín formálneho tréningu zamestnancov/kýň,
percento tých zamestnancov/kýň, ktorí súhlasia, že sú súčasťou
tímu a že všetci sú hodnotení rovnako,
percento tých zamestnancov/kýň, ktorí súhlasia, že základným
cieľom zariadenia je dosiahnuť vysoký štandard kvality starostlivosti.

Indikátory z domény „ekonomické výkony“
- celkové náklady na obyvateľa/ľku na rezidenčnú starostlivosť na rok,
- náklady na zamestnancov/kyne na deň starostlivosti,
- priemerný čas venovaný priamej starostlivosti o obyvateľa/ľku na deň,
- stupeň využitia kapacity zariadenia.
Indikátory z domény „kontext“
- priemerný počet dobrovoľníckych hodín na obyvateľa a rok,
- priemerná dĺžka pracovného pomeru zamestnanca/kyne v zariadení.
Implementácia
Zavedenie uvedených indikátorov do národnej praxe by nemalo
byť problematické, nakoľko by sa dali využiť ako bližšia špecifikácia
jednotlivých oblastí hodnotenia podmienok kvality poskytovaných
sociálnych služieb (procedurálne, personálne, prevádzkové) definovaných v rámci platnej právnej úpravy zákona o sociálnych službách
(prílohy č. 2 zákona). V rámci diagnostiky na základe uvedených
indikátorov je možné využívať viaceré zdroje, najmä kontinuálne
spracovávanú zdravotno-sociálnu dokumentáciu klienta. Pri indikátoroch postojovej povahy sa odporúča využívať výsledky každoročne spracovávaných kvantitatívnych dotazníkov spokojnosti obyvateľov, členov rodín/známych a zamestnancov/kýň alebo výsledky
kvalitatívnych rozhovorov so zainteresovanými stranami. V rámci
indikátorov ekonomických výstupov či kontextuálnych indikátorov
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sa používa ekonomická evidencia, vrátane evidencie na úseku riadenia ľudských zdrojov.
Napriek komplexnosti systému domén a na výsledky orientovaných indikátorov kvality pre rezidenčnú starostlivosť o starších ľudí
sformuloval riešiteľský kolektív projektu určité odporúčania pre ich
praktické využívanie:
- odlišovať indikátory zamerané na kvalitu života od indikátorov
zameraných na kvalitu starostlivosti (nakoľko dobrá starostlivosť
nemusí automaticky viesť k subjektívnemu vnímaniu života ako
kvalitného),
- neexistuje nejaký „globálny indikátor“, ktorý by slúžil ako generálny ukazovateľ kvality inštitúcie (nakoľko neexistuje kauzalita
medzi rozličnými dimenziami),
- rovnako nemožno na základe využitia indikátorov generálne
hodnotiť štandardy kvality,
- klienti/tky služieb sú spoluzodpovední za výstupy týkajúce sa kvality (nakoľko kvalita je objektovo-subjektová vzťahová kategória),
- výstupy založené na indikátoroch treba hĺbkovo interpretovať
(neprijímať rozhodnutie o kvalite v celej oblasti/doméne na základe výsledku v rámci jedného indikátora tejto domény),
- interpretácia zistení je závislá od technických možností spájania
rozličných perspektív v rámci jednotlivých domén.
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Záver
(Autorky)

Pôvodným autorským zámerom bolo spracovať útlu publikáciu,
skôr vo forme metodického odporúčajúceho materiálu, ako realizovať diagnostiku zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rozličných
fázach rezidenčnej dlhodobej starostlivosti. Za uvedeným účelom
sme chceli zúročiť niektoré výskumné skúsenosti a zistenia získané vlastnou výskumnou prácou, rovnako skúsenosti nadobudnuté
počas účasti vo významných medzinárodných projektoch (napr. INTERLINKS, ANED). Inšpirujúca bola a čím ďalej tým viac je aj spolupráca s kľúčovými medzinárodnými aktérmi, ktorí sa inštitucionálne
angažujú v otázkach ochrany ľudských práv a dôstojnosti starších
ľudí. Ide najmä o spoluprácu s Európskym centrom pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni či s Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu.
Postupom prác na príprave publikácie, stále hlbším vnáraním sa
do problematiky zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi z hľadiska
jej vedecko-výskumného zakotvenia, rovnako poskytovaním možností zapájať sa do verejno-politických diskusií na národnej úrovni
a ovplyvňovať ich (najmä cez činnosť Výboru pre seniorov RV SR
ĽPNMRR), sa náš pôvodný zámer rozširoval. Nezmenili sme ho zásadnejšie v tom zmysle, že by sme odstúpili od osobitného dôrazu na
diagnostické aspekty zlého zaobchádzania v rezidenčnej dlhodobej
starostlivosti alebo že by sme zo subtilnej publikácie napokon pripravili obsiahlu učebnicu. Koncepčná zmena spočívala skôr v tom, že
sme sa snažili zasadiť takúto vecnú špecifikáciu problematiky zlého
zaobchádzania so staršími ľuďmi do širšieho kontextu verejného záujmu a verejnej politiky. Predstavili sme ju ako súčasť integrovaného
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vedeckého a verejno-politického prístupu vychádzajúceho primárne
z ľudsko-právnej paradigmy a ochrany dôstojnosti človeka v každej
fáze jeho života. Bez rešpektovania takéhoto širšieho zakotvenia budeme k otázke zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi stále pristupovať primárne ako k problému individuálneho zlyhania jednotlivcov,
nie ako k porušovaniu základných princípov sociálnej spravodlivosti
a rovnosti ľudí, ktoré majú byť výsostne rešpektované a ochraňované ako spoločenský (verejný) záujem.
Pred „rozlúčkovou“ vetou sprostredkujeme skúsenosť z obdobia intenzívnych prác na príprave publikácie, ktorá nás presvedčila
o vhodnosti jej koncepčnej zmeny a o tom, že integrované chápanie
problematiky zlého zaobchádzania s rozličnými zraniteľnými skupinami stále nie je prirodzenou záležitosťou ani tam, kde by sme to
spravodlivo očakávali. V rámci pracovného stretnutia k príprave
ďalšieho významného národného programového dokumentu zameraného na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím vyvstala
otázka, resp. bolo vyslovené spochybnenie, či je potrebné v súčasnej
pokročilej spoločnosti venovať osobitnú pozornosť otázkam ochrany
tejto cieľovej skupiny pred zlým zaobchádzaním rozličného druhu
a v rozličných spoločenských vzťahoch. Zastávame názor, že „rozvinutosť“ spoločnosti nikdy nebude fungovať ako prirodzený a dostatočne účinný ochranný faktor ľudí pred zlým zaobchádzaním, o čom
sme sa snažili priniesť publikáciou isté typy dôkazov. Aj vo svetle takýchto skúseností veríme, že jej širšiu koncepciu čitatelia a čitateľky
privítajú a že bude osožná pre zvýšenie ich celkovej informovanosti, profesionálnej práce alebo vôbec záujmu s otvorenejšou mysľou
o tejto problematike rozmýšľať a diskutovať.
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Príloha1

Zlé zaobchádzanie/Zneužívanie starších ľudí
(Elder abuse) – explanačné teórie26

1. Teória o individuálnych faktoroch
Zlé zaobchádzanie sa vysvetľuje cez osobnostné črty alebo psychopatické správanie násilnej osoby súvisiace s chorobou (najmä duševným postihnutím), poruchou osobnosti či závislosťou na alkohole.
2. Teória individuálnej frustrácie a stresových štrukturálnych
okolností
Zlé zaobchádzanie sa interpretuje ako výsledok frustrácie, stresu a blokovaných možností k sebarealizácii; súvisí so sociálnymi
a štrukturálnymi faktormi ako chudoba, nezamestnanosť a sociálne
vylúčenie.
3. Teória rodinného systému (opatrovateľských vzťahov)
Vychádza z toho, že rodinné systémy sú interaktívne, že závislosť
a autonómia sa menia počas života členov rodiny. V prípade odkázanosti staršieho člena rodiny sa poskytovateľ i prijímateľ starostlivosti
stávajú opäť závislí. Rastú ambivalentné pocity vďačnosti rodičovi
ako prijímateľovi starostlivosti na jednej strane, a hnevu vyvolaného obmedzením v napĺňaní vlastných ambícií dieťaťa v pozícii poskytovateľa starostlivosti, na strane druhej. Nebezpečenstvo zlého
zaobchádzania sa môže objavovať najmä v situácii, ak opatrovaná
i opatrujúca osoba žijú v spoločnej domácnosti.

26
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Zdroj: Bavel, M. et al. (2010) Elder Abuse in Europe. Background and Position Paper. Utrecht.
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4. Teórie zlého zaobchádzania ako medzigeneračnej otázky
Vychádza z medzigeneračného prenosu rizika zlého zaobchádzania, kedy deti, obete domáceho násilia, sa budú s vyššou pravdepodobnosťou v dospelosti správať násilne.
5. Teória moci a rodu
Vychádza z feministického prístupu. Zlé zaobchádzanie sa chápe
ako dlhodobé inštrumentálne násilie, nie riešenie konfliktnej či krízovej situácie. Je otázkou prejavovania moci, kontroly nad ženami,
kontroly nad inými ľuďmi všeobecne, manipulácie s právami odkázaných ľudí.
6. Teórie dôstojnosti
Vychádzajú z postojov o prevažne zníženej „hodnote“ starších
ľudí, ich chápania primárne ako „spotrebiteľov zdrojov“. Rešpekt
k starším ľuďom sa znižuje, nie sú braní tak, ako v mladšom veku.
7. Teórie sociálneho vývoja
Sú založené na negatívnom vplyve zmien v spoločnosti - individualizmus, modernizácia, industrializácia, urbanizácia, starnutie populácie, ekonomický vývoj a zvýšená účasť žien na trhu práce - na
starších ľudí. Priamo predpokladajú, že zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi bude stúpať, nakoľko rodinné vzťahy sa oslabujú a rastie
medzigeneračný konflikt.

Príloha2

Závery z rokovania Parlamentu seniorov
zameraného na prevenciu týrania,
zanedbávania a zneužívania seniorov27
Zámer:
Zlepšenie podmienok pre aktívne starnutie a zintenzívnenie medzigeneračnej spolupráce v spoločnosti.
Závery:
- Prijať zákon o maximálnej výške úrokov na pôžičky (u nebankových subjektov sú úroky úžernícke).
- Upraviť zákon o reklame: aby neboli v médiách uvádzané zavádzajúce reklamy o poskytovaní rôznych pôžičiek, predaji tovarov,
kde starší človek často takejto klamlivej reklame podľahne.
- Vytvorenie legislatívy na zvýšenú ochranu seniorov a proti nekalým praktikám obchodných, finančných skupín a inštitúcií a telekomunikačných operátorov.
- Organizovať periodické celoslovenské kampane prostredníctvom
reklám v médiách, plagátov v dopravných prostriedkoch a na verejných miestach zameraných na výchovu k úcte k starším.
- Organizovať a realizovať projekty na základných a stredných
školách zamerané na medzigeneračnú spoluprácu, aby deti boli
vedené k väčšej úcte k starším a aby mali generácie lepšie porozumenie pre svoje problémy a potreby.
- Zabezpečiť väčšiu ochranu opatrovateľov a opatrovaných osôb
proti zneužívaniu.
27 Závery predniesla na rokovaní VpS RV SR ĽPNMRR dňa 8.4.2013 Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším – národná sieť.
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Zvýšiť účinnosť a vykonateľnosť legislatívy zameranej na zamedzenie týrania, zneužívania a domáceho násilia s následným trestným postihom agresora vzhľadom k zvyšujúcemu sa trendu zistených prípadov. Sprísnenie trestného postihu páchateľa trestného
činu násilia na blízkej a zverenej osobe, ktorou je staršia osoba.
Vymedzenie orgánu na kontrolu účinnosti trestov a postihov za
páchanie násilia, zneužívania a týrania blízkej a zverenej osoby.
Viesť štatistiku o násilných trestných činoch zneužívania a týrania seniorov.
V Občianskom zákonníku bližšie definovať pojem „dobré mravy“
v súvislosti so zneplatnením darovacích zmlúv majetku darovanej
osobe v prípade, že nedodržiava podmienky a záväzky vecného
bremena a starostlivosti o staršieho človeka (darcu) stanovených
zmluvou. Zrušiť lehotu na podanie návrhu na vrátenie daru.
Doplniť a zmeniť zákonné a dedičské konanie v nadväznosti na
ustanovenie Občianskeho zákonníka, ktorým je možné zrušiť
súdnou cestou bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas
trvania manželstva (v prípade ďalšieho užívania a vysporiadania
majetku zainteresovaných strán).
Zvýšiť dostupnosť a vytvoriť podmienky pre rovnosť v prístupe
k poisteniu a peňažným prostriedkom od finančných a poistných
inštitúcií.
V dopravných prostriedkoch vytvoriť podmienky pre dôstojnú
prepravu starších osôb a viditeľné vyznačenie miest na sedenie;
zrealizovať kampane k úcte k starším a uvoľnenie miest na sedenie pre starších a chorých ako i zdravotne postihnutých ľudí.

Príloha3

Oslovujúci list na účely realizácie prieskumu
Vážený pán riaditeľ, Vážená pani riaditeľka,

Obraciame sa na Vás s požiadavkou o odbornú spoluprácu pri
realizácii pilotného prieskumu podporeného Regionálnym úradom
WHO pre Európu zameraného na:

zisťovanie skúseností zamestnancov a zamestnankýň zariadení sociálnych služieb s problematikou zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi.

V súčasnosti sa stáva problematika prevencie zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi v rozličných prostrediach (v rodine, komunite,
službách) významnou odborno-politickou prioritou. Profesionálni
pracovníci a pracovníčky v rámci služieb rezidenčnej starostlivosti
sa pritom považujú za významných aktérov, ktorí môžu napomáhať
odhaľovať (diagnostikovať) rozličné formy násilného správania voči
tejto skupine ľudí a pomáhať pri zmierňovaní ich dôsledkov.
Pripravili sme Vám niekoľko otázok, v ktorých nás zaujíma, akú
máte skúsenosť s diagnostikou jednotlivých foriem zlého zaobchá149
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dzania so staršími ľuďmi, či to, aké postupy ste pri tom využívali/
využívate. Oceníme Vašu otvorenosť pri identifikovaní zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi nielen zo strany ich rodinných príslušníkov či spoluobyvateľov zariadenia, ale aj zo strany samotných
zamestnancov a zamestnankýň Vášho zariadenia. Zaručujeme Vám
vysokú kvalifikovanosť pri spracovávaní výsledkov prieskumu a absolútnu diskrétnosť pri práci s poskytnutými údajmi. Výsledky práce
budú poskytnuté zodpovedným orgánom pre účely prípravy Národného programu aktívneho starnutia či iných dôležitých dokumentov zameraných na podporu ľudských práv starších osôb.
Vaše prípadné otázky prosím adresujte elektronicky na adresu:

Príloha4

Zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi
a rezidenčná starostlivosť
DOTAZNÍK
V tejto časti nás zaujímajú niektoré základné informácie
o Vašom zariadení

...............................................................................................................
Ďakujeme Vám za ústretovosť a odbornú spoluprácu a veríme
v spoločný osoh z jej realizácie.

S úctou
Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., mim. prof.
(garantka pilotného prieskumu)
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.
(národná konzultantka Regionálneho úradu WHO pre Európu)
Prešov, 20.5.2013
		

1. Uveďte prosím presný názov vášho zariadenia
...................................................................................................................
2. Uveďte prosím, o aký typ zariadenia poskytujúceho sociálne
služby vo Vašom prípade ide: (Vami vybranú odpoveď zakrúžkujte)
- monotypové zariadenia: 		
- kombinované zariadenia:
a) Zariadenie pre seniorov (ZPS) 		
e)
ZPS - ZOS
b) Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) f)
ZPS – DSS
c) Domov sociálnych služieb (DSS)		
g)
ZPS – DS
d) Denný stacionár (DS)			
h)
ZOS – DSS
						
ch)
ZOS – DS
						
i)
DSS - DS
j) iné (uveďte)..............................................................................................
3. Aký je právny status Vášho zariadenia? (označte zodpovedajúcu odpoveď)
a) verejný poskytovateľ
b) neverejný poskytovateľ
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4. V akom regióne je Vaše zariadenie?
...................................................................................................................
5. Aký je počet klientov/tiek (obyvateľov/liek) vášho zariadenia?
...................................................................................................................
6. Aká je rodová štruktúra klientov (obyvateľov) Vášho zariadenia?
a) počet žien ............................................................................................
b) počet mužov........................................................................................
7. Aká je veková štruktúra Vašich klientov (obyvateľov)? (uveďte
počet pri jednotlivých vekových skupinách)
- do 50 rokov....
- 51-64 rokov...
- 65 – 74 rokov...
- 75 – 84 rokov...
- 85 rokov a viac...
Prechádzame k časti, v ktorej nás zaujímajú Vaše poznatky a skúsenosti so zlým zaobchádzaním s Vašimi staršími
klientmi a klientkami zo strany rozličných ľudí – členov ich
rodiny, známych, ale aj profesionálnych pracovníkov/čok
Vášho zariadenia, či ostatných obyvateľov zariadenia

8. Do akej miery je podľa Vás zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi na Slovensku rozšíreným fenoménom (nielen v zariadeniach, ale všeobecne)? (Označte jednu z možností)
a) veľmi rozšírené
b) dosť rozšírené
c) málo rozšírené
d) vôbec sa nevyskytuje
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9. Uveďte prosím, ktoré formy sú podľa Vás rozšírené najviac
(Označte maximálne dve možnosti)?
a) telesné týranie
b) materiálne zneužívanie
c) finančné zneužívanie
d) zanedbávanie druhou osobou
e) vlastné zanedbávanie (zo strany samotnej staršej osoby)
f) emocionálne týranie
g) iné (uveďte) ..........................................................................................
10. Prijímali ste do Vášho zariadenia staršiu osobu, kedy hlavným
dôvodom umiestnenia bolo zlé zaobchádzanie zo strany najbližších (teda nie odkázanosť na pomoc inej osoby, ale tzv. „iné
vážne dôvody“)? (Ak ste na otázku odpovedali „áno“, prejdite k nasledujúcej otázke, ak ste odpovedali „nie“, pokračujte na otázke č. 12)
a) áno
b) nie
11. Uveďte prosím, o aké formy zlého zaobchádzania prevažne išlo?
(Vyberte z uvedených možností)
a) telesné týranie
b) materiálne zneužívanie
c) finančné zneužívanie
d) zanedbávanie blízkou osobou
e) emocionálne týranie
f) iné (uveďte) ...........................................................................................
12. Máte skúsenosť s tým, že zlé zaobchádzanie zo strany najbližších pokračuje aj po umiestnení staršieho človeka do Vášho zariadenia? (Ak ste na otázku odpovedali „áno“, prejdite k nasledujúcej
otázke, ak ste odpovedali „nie“, pokračujte na otázke č. 14)
a) áno
b) nie
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13. Uveďte prosím, o aké formy zlého zaobchádzania prevažne ide/
išlo? (Vyberte z uvedených možností)
a) telesné týranie
b) materiálne zneužívanie
c) finančné zneužívanie
d) zanedbávanie blízkou osobou
e) emocionálne týranie
f) iné (uveďte) ..........................................................................................
14. Ocenili by sme Vašu otvorenosť pri otázke, či máte nejakú skúsenosť so zlým zaobchádzaním so staršími ľuďmi vo vašom zariadení zo strany vlastných zamestnancov/kýň? (Ak ste na otázku
odpovedali „áno“, prejdite na otázku č. 16)
a) áno
b) nie
15. Uveďte, prosím o aké formy zlého zaobchádzania prevažne ide/
išlo? (Vyberte z uvedených možností)
a) telesné týranie
b) materiálne zneužívanie
c) finančné zneužívanie
d) zanedbávanie blízkou osobou
e) emocionálne týranie
f) iné (uveďte) ...........................................................................................

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, ako je nezastupiteľná
vysoko odborná práca profesionálnych pracovníkov/čok zariadení sociálnych služieb v oblasti odhaľovania zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi. V tomto smere je mimoriadne
dôležitá kvalitná diagnostika. Preto nás v tejto časti zaujímajú Vaše diagnostické skúsenosti v tejto citlivej oblasti.
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16. Realizuje Vaše zariadenie cielenú diagnostiku zlého zaobchádzania v rodine pri prijímaní staršieho človeka do zariadenia?
(Ak ste na otázku odpovedali „áno“, prejdite k nasledujúcej otázke, ak ste
odpovedali „nie“, prejdite na otázku č. 18.)
a) áno
b) nie
17. Uveďte prosím, ako to zisťujete (Vyberte príslušnú možnosť):
a) overenou diagnostickou metodikou, ktorá je súčasťou osobnej
dokumentácie klienta/tky (akou.....
b) skôr intuitívne, bez oficiálneho zaznamenania, nakoľko je to
citlivá téma
c) inak ......................................................................................................
18. Ak ste pri prijímaní do zariadenia zistili, že staršia osoba je/bola
zo strany blízkych obeťou zlého zaobchádzania, ako s uvedenou
skutočnosťou pracujete ďalej? (Vyberte zodpovedajúce možnosti)
a) kontaktujeme príslušné orgány (napr. políciu, zdravotnícke zariadenie...)
b) zakomponujeme to do individuálneho rozvojového plánu klienta/tky a systematicky sa otázkou zaoberáme
c) nevenujeme zisteniu osobitnú pozornosť a snažíme sa poskytnúť klientovi/tke kvalitnú starostlivosť, aby na zlé skúsenosti
čo najskôr zabudli
d) iné.........................................................................................................
19. Realizuje Vaše zariadenie diagnostiku zlého zaobchádzania zo
strany rodinných príslušníkov aj v priebehu pobytu staršej osoby vo vašom zariadení? (Ak ste na otázku odpovedali „áno“, prejdite
k nasledujúcej otázke, ak ste odpovedali „nie“, prejdite na otázku 21.)
a) áno
b) nie
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20. Uveďte prosím, o aké formy zlého zaobchádzania zo strany rodinných príslušníkov počas pobytu ich staršieho člena v zariadení ide/išlo?
a) telesné týranie
b) materiálne zneužívanie
c) finančné zneužívanie
d) zanedbávanie blízkou osobou
e) emocionálne týranie
f) iné (uveďte) ...........................................................................................

23. Ak sme zabudli na niečo dôležité, čo na základe Vašej profesionálnej praxe môže dokresliť celkovú situáciu v skúsenostiach
zamestnancov/kýň zariadení sociálnych služieb s diagnostikou
a riešením situácií zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi, budeme radi, ak nám to sprostredkujete na tomto mieste:
...................................................................................................................

21. Realizuje Vaše zariadenie diagnostiku zlého zaobchádzania zo
strany profesionálov v priebehu pobytu klienta vo Vašom zariadení? (Ak ste na otázku odpovedali „áno“, prejdite k nasledujúcej
otázke, ak ste odpovedali „nie“, pokračujte na otázku č. 22)
a) áno
b) nie

25. Uveďte prosím kontakt na Vás pre prípad doplňujúcich otázok.
...................................................................................................................

24. Uveďte prosím, v akej pozícii v zariadení pracujete?
...................................................................................................................

Úprimne ďakujeme za Vašu odbornú spoluprácu a čas venovaný vyplneniu dotazníka

22. Uveďte prosím, v rámci čoho sa takáto diagnostika realizuje.
(Vyberte zodpovedajúcu možnosť)
a) ako súčasť hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb
b) ako súčasť monitorovania spokojnosti klientov a členov ich rodín s poskytovanými službami
c) ako súčasť využívania a dokumentovania obmedzujúcich prostriedkov voči klientom
d) ako reakcia na konkrétne sťažnosti klientov, príp. členov ich
rodín
e) iné .........................................................................................................

... a na záver
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Prevencia zlého zaobchádzania v neformálnych
opatrovateľských vzťahoch – prehľad
intervenčných nástrojov
Úroveň
Spoločenská
úroveň

Riziká pre neformálne
opatrujúce osoby
•
•
•
•
•

Starnutie populácie
Vyšší vek dožitia spojený so
zvyšovaním odkázanosti
Znižovanie verejných zdrojov
na dlhodobú starostlivosť
Zvyšovanie očakávaní od rodiny v oblasti starostlivosti
Zvyšovanie očakávaní v oblasti zamestnanosti (najmä
žien)

Príklady intervenčných nástrojov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunita

•
•
•
•

Anonymita a znižovanie sociálnej kohézie
Nedostatočné miestne zdroje
na služby
Spoliehanie sa na rodinu pri
plnení záväzkov opatrovania
Nízka informovanosť cieľových skupín

•
•
•
•
•
•
•
•

Kampane na budovanie rešpektovaného imidžu vyššieho veku
a úcty k nemu
Stanovovanie priorít v oblasti
sociálno-ekonomického vývoja,
vrátane fiškálnej decentralizácie
Tvorba nových pracovných
miest v oblasti dlhodobej starostlivosti
Legislatíva ústretová zosúlaďovaniu práce a opatrovania
Primeraná sociálna a pracovno-právna ochrana neformálne
opatrujúcich osôb
Legislatíva
integrovaných
služieb dlhodobej starostlivosti
Podpora dobrovoľníctva v oblasti dlhodobej starostlivosti
Podpora IKT v dlhodobej starostlivosti
Zníženie administratívy a zvýšenie dostupnosti podporných
nástrojov
Komunitné plánovanie v oblasti sociálnych služieb
Budovanie kapacít na úseku sociálnych služieb
Marketing a informovanosť
v sociálnych službách
Prepúšťací nemocničný manažment
Kvalita v sociálnych službách
Dobrovoľnícke
organizácie
a programy, osveta
Implementácia IKT v dlhodobej
starostlivosti
Zníženie administratívy a zvýšenie dostupnosti podporných
nástrojov
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Rodinné
vzťahy

•
•
•
•

Individuálna
úroveň

•
•
•
•
•
•

Reťazenie rodinnej starostlivosti u neformálne opatrujúcich osôb
Nedoceňovanie
náročnosti
opatrovania, slabé zdieľanie
starostlivosti
Negatívny dopad opatrovania na vnútro rodinné vzťahy
Nedôvera pre finančné otázky

•

Negatívny dopad opatrovania na zdravie
Podceňovanie
zdravotným
rizík
Zvýšená ekonomická závislosť opatrovanej osoby, strata
ekonomickej suverenity
Zužovanie života na sféru
opatrovania („vzdanie sa
vlastného života“)
Protirečivé prežívanie a problémy so sebahodnotením a
sebaúctou
Rezignácia na možnosť zmeny pomocou vonkajších podporných intervencií

•

Zdroj: K. Repková (2013b:17)
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Svojpomocné opatrovateľské
skupiny, osveta
Individualizované rodinné poradenstvo a krízová intervencia
Opatrovateľský mix a zdieľaná
starostlivosť– príklady dobrej
praxe
Zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch ako odtabuizované riziko a jeho prevencia
v rodinách
Informačné kampane o dôsledkoch systematické opatrovania
Preventívne zdravotné prehliadky
Alternatívy osobného opatrovania – príklady dobrej praxe
Senzibilizácia pre odľahčovacie
programy
Depistáž neformálne opatrujúcich osôb
Prevencia burn-out, vyčerpanosti
Krízová individualizovaná intervencia (podpora budovania
sebaúcty, asertivity)

