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Tisková zpráva: 

Zářijové číslo Sociálních služeb přináší právní analýzu ke sporům ohledně 
podávání léků v pobytových zařízeních 
 

Tábor 18. 9. 2013 

Po dvouměsíční letní přestávce vychází (a rovnou na 68 stranách!) nové číslo časopisu 
Sociální služby s klíčovým článkem přinášejícím právní pohled na problematiku per os 
podávání léků v pobytových zařízeních sociálních služeb. Eva Prošková z Ústavu veřejného 
zdravotnictví a medicínského práva a Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF Univerzity 
Karlovy rozebírá především otázku úhrady podávání léků z příspěvku na péči, otázku tzv. 
rozšířené sebepéče či konfliktu mezi povinným zajišťováním zdravotní péče a neochotou 
zdravotních pojišťoven takovou péči v podobě podávání léků hradit z veřejného zdravotního 
pojištění. Téma doplňuje také anketa o potřebnosti zdravotnického personálu v pobytových 
zařízeních, která navazuje i na článek o postavení registrovaných sester v domovech pro 
seniory z minulého čísla. 

Zářijovým číslem také v Sociálních službách začíná seriál o poskytování zdravotní péče 
osobám bez domova, který připravila lékařka Andrea Pekárková z Armády spásy a který 
otevírá tabuizovaná témata stojící na okraji zájmu nejen společnosti, ale i lékařů a dalších 
zdravotnických pracovníků. Třetím dílem v září pokračuje seriál o adiktologických službách 
– tentokrát se v něm David Adameček věnuje terapeutickým komunitám. Mezi další odborné 
články patří např. představení služby krizová pomoc (Jansová), seznámení s konceptem age 
managementu (Štorová), přiblížení moderních forem bydlení pro seniory (Tichý) či 
seznámení s nejčastějšími nedostatky zjištěnými veřejným ochráncem práv v sociálních 
zařízeních v oblasti práv seniorů se syndromem demence (Kameníková). 

Větší prostor v čísle zabírají také články s právní tématikou věnované připravovaným 
změnám v typologii sociálních služeb, kritickým momentům současného pojetí jejich 
financování, změnám v oblasti opatrovnictví, které přináší nový občanský zákoník, a 
diskriminaci v odměňování zaměstnanců. V zářijovém vydání čtenáři najdou ale také 
reportáž z vyhlášení výsledků prvního ročníku projektu Dobrá duše zaměřeného na 
dobrovolnickou činnost seniorů, přiblížení sociálních služeb Izraele, rozhovor o bolestech 
sociálních služeb v americkém státu Minnesota, které se překvapivě od těch českých příliš 
neliší, a řadu jiných článků a pro oblast poskytování sociálních služeb relevantních 
informací. 

 
Zdeněk Kašpárek 
PR specialista APSS ČR a šéfredaktor časopisu "Sociální služby" 
sefredaktor@apsscr.cz, tel. 606 832 551 

 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 
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