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z d r a v í  a  p é č e …  
 

 
 

 POBYT V LÁZNÍCH 
Můžeš 07-08/2016 

 
Poradíme si … s pobytem v lázních 

 
České lázeňství prochází v posledních letech velkými změnami. Ozdravnou kúru si 
zde dopřávají nejen vážně nemocní pacienti, ale stále častěji je vyhledávají i zdraví 

lidé toužící po relaxaci a odpočinku.  
 
JAK SI ZAŘÍDIT LÁZEŇSKOU PÉČI?  

 
A) Prostřednictvím zdravotní pojišťovny  

Praktický lékař vám vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou 
nejčastěji na základě doporučení odborného lékaře. Zároveň také navrhne typ 
lázeňské péče (komplexní nebo příspěvkovou) a místo vhodné pro léčbu vašeho 

onemocnění.  
Komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči musí schválit revizní lékař vaší zdravotní 

pojišťovny.  
 
Komplexní lázeňská péče  

V případě komplexní lázeňské péče je léčba a vše, co s ní souvisí, plně hrazena 
zdravotní pojišťovnou. Vaše zdravotní pojišťovna zašle schválený návrh na péči přímo 
vybraným lázním, které vás následně předvolají k nástupu. Péči čerpá pacient v době 

pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní 
stravování a ubytování.  

Lázeňská péče se poskytuje též dětem a dorostu do 18 let věku. Děti se mohou v 
lázních léčit již od 1,5 roku věku (u některých indikačních skupin je lázeňská péče 
možná již od jednoho roku věku — např. u dětské mozkové obrny).  

Pobyt dospělých trvá obvykle tři až čtyři týdny (v závislosti na indikaci), u dětí se 
jedná vždy o čtyřtýdenní pobyt. Pobyt může být v některých vybraných případech i 

prodloužen.  
 
Příspěvková lázeňská péče  

Zdravotní pojišťovna přispívá pouze na léčebnou část celkové ceny lázeňského 
pobytu, ubytování a stravování si léčený hradí sám a během pobytu není v pracovní 
neschopnosti. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní 

prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta. Pobyt neboli lázeňskou lůžkovou 
péči může poskytnout  

výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče. Takovýto pobyt trvá 
obvykle dva až tři týdny.  
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Co dělat, pokud revizní lékař vaši žádost o lázně neschválí?  
Pokud revizní lékař návrh na lázeňskou péči neschválí, můžete se proti jeho 
rozhodnutí do 15 dnů odvolat. Odvolání podává zpravidla lékař, který lázeňský návrh 

vystavil. Písemnou žádost o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře může 
samozřejmě podat i sám pacient nebo jeho rodina.  

Pobyt v lázních si můžete dopřát i bez lékařského předpisu, v takovém případě však 
hradíte veškeré náklady sami.  
 

B) Jako samoplátce  
Pro objednání lázeňského pobytu není u samoplátců nutné lékařské doporučení. Na 

základě vstupní  
prohlídky a podle zdravotního stavu sestaví lázeňský lékař klientovi individuální 
léčebný plán obsahující vhodné procedury. 

 
Indikace — proč je důležitá?  
Pokud si chcete ověřit, zda a jak často máte nárok na lázeňskou péči hrazenou ze 

zdravotního pojištění, nejdůležitější je tzv. indikace, zjednodušeně a laicky řečeno 
vaše nemoc, se kterou se budete v lázních léčit. Od indikace se odvíjí délka pobytu 

(21 či 28 dní), indikované lázně i skutečnost, zda a jak často se může pobyt v lázních 
opakovat. Aktuální indikační seznam včetně vyhlášky najdete jako zákon č. 1/2015 
Sb.  

 
Nezapomeňte, že  

 osoby mladší 18 let a starší 70 let, nevidomí, držitelé průkazu ZTP/P a jejich 
průvodci neplatí lázeňský poplatek;  

 při standardní době v lázních neztrácíte nárok na příspěvek na péči;  

 zdravotní pojišťovny hradí také výdaje doprovodu dítěte, a to až do šesti let 

věku; pokud je dítě starší, může zdravotní pojišťovna pobyt doprovodu také 
uhradit, ale jen se souhlasem revizního lékaře. Po dobu pobytu hrazeného 

zdravotní pojišťovnou se průvodce (doprovod dítěte) považuje za práce 
neschopného (má tzv. neschopenku). Doprovod se může během lázeňské péče 
dítěte střídat.  

 lékaři nejsou v předepisování lázní nijak omezeni — za jejich zvýšené 
předepisování jim nehrozí žádné sankce;  

 můžete být aktivní sami! Nečekejte, až vám lékař lázně navrhne. Využijte svého 
práva a přihlaste se sami.  
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l e g i s l a t i v a …  
 

 
 

 VELKÁ NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
Můžeš 07-08/2016 
 

Chystá se velká novela zákona o sociálních službách 
NYNÍ - ukončeno vnější připomínkové řízení  

PLÁN - v červnu 2016 předložit návrh novely vládě  
ÚČINNOST NOVELY ZÁKONA - plánována od dubna 2017  
 

Do legislativního procesu je nachystána velká novela zákona o sociálních službách, 
která takřka nenechá kámen na kameni. Pojďme si velmi stručně shrnout, co 

všechno by měla ovlivnit a změnit, pokud bude v legislativním procesu schválena v 
navrhovaném znění:  
 

1. Registrace  
registrace bude nově na dobu určitou a bude třeba žádat o její obnovení. Nově bude 
registrována kromě cílové skupiny také nepříznivá sociální situace, na kterou služba 

reaguje. Bude moci dojít k okamžitému zrušení registrace v mimořádných případech 
(bezprostřední ohrožení zdraví a života klientů sociální služby)  

 
2. Změna druhů sociálních služeb 
dojde ke snížení počtu druhů sociálních služeb, některé druhy budou redefinovány. 

Např. nově by měla existovat Služba pro rodinu — která v sobě bude zahrnovat 
nynější: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, Azylový dům pro rodiny, Manželské a rodinné poradenství, Domy na 

půl cesty, ale i Zařízení sociálně-právní ochrany dětí  
 

3. Zajištění celodenní asistence  
kraj by měl nově poskytnout účelově vázanou dotaci poskytovateli sociální služby OA 
k zajištění podpory podle skutečné potřeby a požadavku člověka se stanoveným 

stupněm závislosti v jeho domácnosti (plnění čl. 19 Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením); klient bude muset poskytovateli doložit potřebnost péče a 

poskytovatel následně žádá o dorovnání nákladů spojených se zajištěním celodenní 
pomoci v přirozeném sociálním prostřední klienta  
 

4. Další změny v některých druzích sociálních služeb  

 odlehčovací služba by měla být nově součástí ostatních druhů služeb, 

 azylové domy budou pro klienty od 26 let věku,  

 novým úkonem v pobytových službách sociální péče bude vedení depozit,  

 domovy pro seniory budou mít nové činnosti - psychosociální podporu při 

umírání, pastorační a duchovní péči; 

 pečovatelská služba a osobní asistence bude nově obsahovat i novou činnost — 

dohled  
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5. Služby budou mít nově nastavený materiálně- -technický standard  
a to ve službách pobytových domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní 
stacionáře, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení; 

bude se jednat o parametry: kapacita, budova, vybavení a technickoprovozní 
vlastnosti  

 
6. Personální standard  
bude nastaven pro pracovníky v přímé péči; cílem je stanovit minimální personální 

zabezpečení pro provozuschopnost a bezpečnost v sociální službě (pro klienty i pro 
pracovníky)  

 
7. Nové pojetí kvality sociálních služeb  
v současné době není jasné stanovení požadavků a kritérií, a přestože je systém 

kontrolován státní kontrolou, existují duplicity ve znění povinností a kritérií i s jinými 
zákony, zákonné požadavky nejsou objektivní, ale spíše subjektivně posuzované 
hodnotitelem; nové pojetí by mělo tyto nedostatky odstranit  

8. Změny v oblasti financování, síťování a plánování sociálních služeb  
zásadní změnou je z mého pohledu především nový způsob financování formou 

veřejných zakázek, což by mělo doplnit dosavadní koncepty (dotace, příspěvky 
zřizovatele)  
 

9. Úprava předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách  
úprava a zpřesnění okruhu pracovníků, doplnění nových pozic inspektora 

poskytování sociálních služeb a supervizora   
Autorka je ředitelka z.ú. DEBRA ČR 
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b e z  b a r i é r …  
 

 

 DIGITÁLNÍ MAPA 
www.prazskypatriot.cz 
 

Pohoda, nebo fuška? Digitální mapa ukáže informace o přístupnosti budov 

 
Nová digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou 

schopností pohybu, na jejímž vývoji se podílela Pražská organizace vozíčkářů, je 
veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro 
tablety a mobilní telefony. 

 
Mapa takzvaným semaforovým způsobem (zelená, oranžová, červená) kategorizuje 

jednotlivé objekty na přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. Mapu využijí nejen 
vozíčkáři, ale i maminky s kočárky či senioři. 
 

Metropole nechala v první fázi zmapovat oblast Pražské památkové rezervace, kde 
bylo popsáno zatím 150 budov a veřejných prostor (úřady, památky, parky atd.). 
„Každý zmapovaný objekt je označen doplňujícími piktogramy a popisem, takže 

zájemce najde přesné informace o tom, jaká úskalí zde na něj čekají. Mapa nabízí 
možnost vyhledávání dle typu objektu či lokality a možnost filtrace,“ vysvětlil Adam 

Švejda z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahu. 
 
Vedle mapování, které zadalo hlavní město, využily nabídku k zapojení i mnohé 

městské části, které mohou už druhým rokem od magistrátu čerpat dotace na 
mapování (až 50 tisíc korun ročně), a mapují objekty na svém území. Celkem tak nyní 
mapa obsahuje 297 zmapovaných objektů. 

 
V budoucnu by se mapa měla aktualizovat jak prostorově, tedy bude zmapováno větší 

území, tak i z hlediska vrstev. Zmapována by měla být třeba přístupnost 
autobusových zastávek, osloveny budou také soukromé subjekty. V plánu je i 
vytvoření doporučených historických tras či anglické mutace stránek. 
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