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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:

Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu
stanovaném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost

2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:

Od 1.1. 2012 došlo k zásadním změnám v zákoně o sociálních službách, včetně stanovení nových
podmínek způsobu posuzování stupně závislosti sloučením celkem 36 úkonů do 10 ucelených oblastí
každodenního života – mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná
hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Stupeň
závislosti by měl být hodnocen s ohledem na schopnost zvládat základní životní potřeby, ve vztahu ke
konkrétnímu zdravotnímu stavu posuzované osoby a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem.
Vzhledem ke změně způsobu posuzování výše závislosti agregací 36 úkonů do 10 ucelených oblastí
každodenního života je legitimní popsat dopad těchto novel na příjemce dávky. K 1.1.2012 došlo k
novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb., a proto je zapotřebí stanovit časovou i ekonomickou náročnost
zdravotní a sociální péče u nejpočetnější skupiny příjemců tohoto příspěvku, kterou tvoří osoby
věkové kategorie nad 50 let. Popsáním metodiky posouzení reálných zdravotně sociálních nákladů
občana, který je závislý na svém sociálním okolí budou vytvořeny podmínky pro zdokonalování
systému. Tím bude zjištěna potřebná zpětná vazba což bude mít význam pro další rozvoj zdravotně
sociální péče.

3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum

4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:

Zvýší se efektivnost systému sociálního zabezpečení, včetně výplaty sociálních dávek a objektivizace
potřeby osob odkázaných na pomoc společnosti i s cílem zabránit jejich sociální exkluzi. Cílem je
zjistit optimální potřeby klientů sociální zabezpečení pobírajících příspěvek na péči.

5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:

Zvýšení efektivnosti systému sociálního zabezpečení v oblasti nepojistných dávek vyplývajících z
příspěvku na péči na základě posouzení stupně závislosti. Navržení nástrojů a opatření pro optimální
využití zdravotně sociální péče pro jednotlivé stupně závislosti.

6) Cíl(e) projektu:
Cílem projektu je:
1.Kvantifikovat časovou a finanční náročnost zdravotnických služeb ve vztahu k osobám v
jednotlivých stupních závislosti a ošetřovatelské péče dle Seznamu zdravotních výkonů s oborovými
hodnotami zejména u nejčastěji se vyskytujících zdravotních příčin stupně závislosti jako jsou nemoci
oběhové soustavy, svalové a kosterní soustavy, novotvary, poruchy duševní a poruch chování a
nemoci nervové soustavy.
2.Kvantifikovat časovou a finanční náročnost sociálních služeb ve vztahu k osobám v jednotlivých
stupních závislosti dle platné právní úpravy (zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška),
zejména u nejčastěji se vyskytujících zdravotních příčin stupně závislosti jako jsou nemoci oběhové
soustavy, svalové a kosterní soustavy, novotvary, poruchy duševní a poruch chování a nemoci
nervové soustavy.
3.Vymezení nejčastějších činností, které jsou poskytovány v rámci zdravotnických a sociálních
služeb u jednotlivých stupňů závislosti
4.Stanovení nákladů na zdravotně sociální služby pro jednotlivé stupně závislosti dle formy
poskytovaných služeb – terénní, pobytové a ambulantní.

7) Potřebnost projektu:

Saturování základních životních potřeb příjemců příspěvku na péči je rozdílně časově a ekonomicky
náročné s ohledem na poskytnutou formu sociálních služeb (terénní, pobytové a ambulantní), a proto
bude časová a ekonomická náročnost kalkulována pro každou tuto formu zvlášť. Aby byla
ekonomická náročnost posuzována komplexně, musí být vyčísleny náklady za zdravotnickou péči
hrazenou zdravotními pojišťovnami, dále příspěvky na péči jdoucí z veřejných rozpočtů a náklady,
které hradí osoba závislá ze svých finančních zdrojů (event. Z rodinného rozpočtu). Stanovení časové
a ekonomické náročnosti na zdravotní a sociální péči u osob starších 50 let s ohledem na výši stupně
závislosti a formu sociální služby (terénní, ambulantní, pobytová) poskytne komplexní
socioekonomické a zdravotně sociální údaje o potřebě a nákladnosti zdravotně sociální péče pro
příjemce příspěvku na péči dle jednotlivých stupňů závislosti. Na základě analýzy vstupních údajů
bude stanovena optimální míra zdravotně sociální péče pro vymezenou skupinu obyvatel a bude
navržena metoda, která na základě získaných vědeckých dat povede k optimalizaci využívání
příspěvku na péči u vybrané cílové skupiny osob.
Cílová skupina ve věku 50 let a více byla zvolena z toho důvodu, že od této věkové hranice dochází k
nárůstu počtu příjemců příspěvku na péči. Hranice 50+ představuje skupinu obyvatelstva, kde se již
začínají ve větší míře projevovat zdravotní omezení, která mohou mít za důsledek nejen ztrátu
zaměstnání, ale rovněž zvýšení potřeb využívat záchrannou sociální síť. Lze tedy důvodně očekávat
nárůst poptávky po zdravotně sociálních službách u této skupiny obyvatelstva. Cílem je zjistit
objektivní potřebu objemu zdravotně sociální péče pro osoby v jednotlivých stupních závislosti.

8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:

Očekávaným přínosem projektu bude možnost zhodnotit soulad zdravotní a sociální péče
poskytované osobám ve věku 50 let a více, a to s ohledem na stupeň závislosti na péči, tzn. Zjistit,
jaký je časový a ekonomický náklad zdravotně sociální péče o osobu s určitým stupněm (1. Až 4.
Stupeň) závislosti na péči. V této souvislosti budou také zohledněny formy sociálních služeb.
Výstupem a zároveň hlavním přínosem projektu bude certifikovaná metodika, vypracovaná na
základě výsledků provedeného výzkumného šetření, pomocí které bude možné zhodnotit soulad
zdravotní a sociální péče poskytované vybrané cílové skupině s ohledem na stupeň závislosti na péči.
Návrh optimalizace využívání příspěvku na péči u vybrané cílové skupiny osob plánování zdravotně
sociálních služeb

9) Způsob využití výsledků v praxi:

Optimalizace plánovaní zdravotně sociální péče pro osoby v jednotlivých stupních závislostí a
optimalizace sítě poskytovatelů zdravotně sociálních služeb.

10) Očekávaný přínos projektu:

Výsledek H. Metodika plánování zdravotně sociální péče pro osoby v jednotlivých stupních závislosti
a optimalizace sítě poskytovatelů zdravotně sociálních služeb. Výsledky promítnuté do schválených
strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správí. Standardy budou
promítnuty do koncepčních materiálů rezortní lékařské posudkové služby.

11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
Ministerstvo práce a sociálních věcí

12) Předpokládaná doba řešení projektu:
1.2.2013 – 31.5.2014

13) Předpokládaná cena:
Maximální hodnota veřejné zakázky: 2 200 000,- Kč (s DPH), Maximální hodnota veřejné zakázky v
roce: 2013: 1 800 000,- Kč (s DPH), Indikativní rozložení v následujících letech řešení: 2014: 400
000,- Kč (s DPH)

14) Doplňující informace:

Jedná se o nově předkládanou výzkumnou potřebu
Problematika je v gesci odboru posudkové služby
Není žádáno o financování projektu z jiných zdrojů

Datum: …………………………………

…………………………………
Jméno a podpis
kontaktní osoby předkladatele

…………………………………
Jméno a podpis
odpovědné osoby předkladatele

