
 

 

 

ZÁPIS  

z jednání pracovní skupiny  

SENIOŘI 

 

DATUM: 20.7. 2020 od 8:30 – 11.00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: budova MMO místnost č.504, Prokešovo náměstí, Ostrava 

 

PROGRAM 

1, Prezentace k problematice závislosti a představení skupiny Protidrogové 

prevence Janem Horákem (Manažer PS).  

Následně proběhla diskuse a zamyšlení k tématu závislosti u seniorů: 

- v seniorském věku může docházet k nárustu závislosti na alkoholu/nejdostupnější 

závislost a to především z důvodu potřeby kompenzace chybějících sociálních vazeb-

je třeba snižování rizik -např. příprava na stáří, dostatečná síť pomoci 

- v terénu se poskytovatelé setkávají častěji se závislosti na lécích či alkoholu 

- problém je umístění seniora se závislostí do DS a DZR 

- v případě potřeby konzultace k jakékoliv závislosti klienta v sociální službě, lze 

kontaktovat v Ostravě pracovníky terapeutického centra – Ranarkon o.p.s.  

- osoby v závislosti na drogách se většinou u seniorů nevyskytují – častěji dochází 

k výměně závislosti na dostupnější – jako je např. alkohol, cigarety, jídlo atd… 

- problém je motivace /pro změnu je potřeba mít z ní užitek/ starších lidí, obzvlášť 

v pobytových službách 

Prezentace Honzy Horáka je Přílohou tohoto zápisu. 

 

2, Diskuse na aktuální téma – Mimořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice 

MSK. Problém, na který upozorňují pobytové odlehčovací služby – někteří praktičtí lékaři 

odmítají provést test na Covid 19, i když je to nyní podmínkou pro poskytování pobytové 

odlehčovací služby. Jako argument uvádějí, že jim tento úkon pojišťovna neproplatí. Rodiny 

jsou tak nuceny buď uhradit test samy, nebo (a to je častější) odvolávají krátkodobý pobyt. 

Některé i z důvodu, že se jim nechce kvůli krátkodobému pobytu test provádět, i když jej 

lékař je ochoten udělat. Někdy může být také problém kapacitní – tzn., že se nestihne test 

provést a vyhodnotit před nástupem na krátkodobý pobyt klienta. Byl poslán oficiální dotaz 

na VZP k proplácení tohoto úkonu. Odpověď bude zaslána do skupiny. 



 

 

 

 

Nejbližší termíny PS Senioři 

10.9. 2020, 8:30 až 11 hodin, Centrum soc. služeb Poruba, Průběžná 122 , O.- 

Poruba. Téma „Sociálně vyloučení mezi námi“ host Jirka Linart manažer PS 

Občané sociálně vyloučení. Jana Plačková, představení projektu Armády Spásy 

Ordinace pro chudé, 

1.10. 2020 – Hlavní téma „Sociální gerontologie“ Workshop vede Zdeněk 

Kalvach – geriatr, internista – proběhne na MMO, pozvánka a bližší informace 

budou zaslány  

18.11. Workshop v Domově Slunovrat „Slyšíme se? Jak lépe komunikovat a 

porozumět lidem s duševním onemocněním“. Pozvánka bude zaslána na začátku 

října. 

24.11. 8:30 až 11 hodin, téma „Multidisciplinární přístup v primární péči o 

seniory - příklady dobré praxe. Host Hana Vlhová.  

      

 

Spolu se zápisem posílám: 

Prezentaci Jana Horáka 

 

 

Zpracovala 22.7. 2020 Marta Machová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   


