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SARS-CoV-2 dopady na sektor LTC – první
vlna
• Opomenutí sociálního sektoru
–
–
–
–

Mimo pandemický plán, příliš pozdě v opatřeních
Vybavení OPP nebylo prioritou
Metodické pokyny a postupy se zpožděním
Nízká priorita testování

• 19% - 72 % úmrtí v pobytových službách (University in London)
• Izolace klientů sociálních služeb na 3 a 2 měsíce
• Omezení ambulantních služeb
• Celosvětově – neviditelnost sociálního sektoru, nedostatečné kapacity,
nedostačený počet pracovníků
• V ČR - dostatečná finanční podpora
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12 tezí

12 tezí
• Statement 1:
Categorising all elderly people to a risk group from 65 years old and beyond, as
happened during the coronavirus crisis, paves the way for age discrimination.
People age as individuals. Assigning a single number to old age can never do
justice to the diversity of ageing.
• 1. prohlášení
Za diskriminační považujeme zařazení všech lidí starších 65 let do rizikové
skupiny, což se stalo během koronavirové krize. Lidé stárnou různě rychle. Při
posuzování toho, zda je člověk starý, nemůže být nikdy směrodatné pouze
stanovení určitého věku.

12 tezí
• Statement 2:
The protection of public health is paramount; indeed this was one of the mosttrumpeted statements during the coronavirus crisis. Anyone who understands this to
mean only physical protection against coronavirus infection fails to do justice to a
holistic concept of health. “Health” comprises, and must include, physical, mental,
spiritual and social aspects.
• 2. prohlášení
Ochrana veřejného zdraví je prvořadá; toto byl skutečně jeden z nejvíce hlásaných
výroků během koronavirové krize. Každý, kdo považuje ochranu veřejného zdraví
pouze jako fyzickou ochranu proti infekci koronaviru, neobstojí v tom pravdivě vykreslit
holistický koncept zdraví. „Zdraví“ musí zahrnovat fyzické, psychické, duchovní a
sociální aspekty a všemi těmito aspekty je také utvářeno.

12 tezí
• Statement 3:
In many countries, old-age policy is fiscal policy. As soon as people become very old
and vulnerable, any investment by the state is no longer seen as worthwhile. With each
passing year towards death, very old people then become a cost burden for society. A
fundamental social attitude like this robs the elderly of their dignity.
• 3. prohlášení
V mnoha zemích jsou výdaje plynoucí na péči o seniory součástí fiskální politiky.
Jakmile lidé zestárnou a stanou se zranitelnými, jakékoli investice ze strany státu
směřující na jejich péči jsou považovány za neužitečné. S každým přibývajícím rokem je
péče o seniory pro společnost nákladnější. Takovýto základní společenský postoj však
připravuje seniory o jejich důstojnost.
The value of human life

12 tezí
• Statement 4:
In political and social discussions, old age is still considered synonymous with
illness. Old age is not a disease, but a phase of life.
• 4. prohlášení
V politických i sociálních debatách je stáří stále považováno za synonymum
nemoci. Stáří však není nemoc, ale fáze života.

12 tezí
• Statement 5:
A dying person is not sick, they have merely reached the end of their lifespan. It
is the duty of the state and of society to support people along their chosen
path to life's end in such a way that makes this possible within a dignified
setting. The current taboos associated with death and dying are of no benefit
to anyone and rob people of their dignity in their final moments.
• 5. prohlášení
Umírající člověk není nemocný, pouze dosáhl konce svého života. Povinností
státu i společnosti je podporovat lidi v jejich zvolené cestě na konci života tak,
aby jim bylo umožněno dožít v důstojném prostředí. Současná tabu spojená se
smrtí a umíráním nejsou prospěšná pro nikoho a v konečných okamžicích
připravují lidi o jejich důstojnost.

12 tezí
• Statement 6:
During the coronavirus crisis, hospitals were prioritised over nursing homes. The aim
was to make provision for sufficient intensive care beds, should ventilation become
necessary. The over-80s were told to stay where they were and to write their living will
in such a way so as not to deprive anyone of an intensive care bed.
• 6. prohlášení
Nemocnice byly během koronavirové krize upřednostňované na úkor domovů pro
seniory. Cílem bylo zajistit dostatečný počet lůžek na jednotkách intenzivní péče,
pokud by bylo nutné napojit pacienty na ventilaci. Lidem starším 80 let bylo řečeno,
aby zůstali tam, kde jsou a aby napsali svá dříve vyslovená přání tak, aby nikoho
nepřipravili o lůžko na jednotce intenzivní péče.

12 tezí
• Statement 7:
Politicians and the general public do not generally hold nursing professionals in
high esteem. State funds are opened to companies whose raison d'être is to
make profits, yet people who devote their lives to caring for others merely
receive applause and a thank you. As such, attempts to pay tributes to carers
remain mere political lip service and are a mockery for those concerned.
• 7. prohlášení
Politici a široká veřejnost obecně nechovají k profesionálům z řad pečovatelů
velkou úctu. Státní fondy jsou otevřeny společnostem, jejichž smyslem
existence je dosahování zisků, ale lidé, kteří svůj život věnují péči o ostatní, se
dočkají pouze potlesku a slova děkuji. Pokusy o vzdání holdu pečovatelům
zůstávají pouhým politickým tlacháním a jsou výsměchem pro zúčastněné.

12 tezí
• Statement 8:
The willingness of state authorities to pay coronavirus-related additional costs
in long-term care is low, which in turn illustrates the inadequate appreciation of
the elderly.
• 8. prohlášení
Ochota státních orgánů platit v dlouhodobé péči další náklady související s
koronavirem je malá, což zase ukazuje na nedostatečné ocenění seniorů.

12 tezí
• Statement 9:
Covid-19 has highlighted the very high unacceptable mortality rate in aged care
homes in many countries due to the Coronavirus. The world community has not
responded well to this aged demographic. Every life has the same value.
• 9. prohlášení
COVID-19 upozornil na nepřijatelně velmi vysokou úmrtnost v domech pro
seniory, bytech pro seniory v mnoha zemích. Celosvětově na tato demografická
data lidé dostatečně nereagovali. Život každého člověka je ale cenný.

12 tezí
• Statement 10:
Looking after our elderly sits at the margin of most health systems and the
general community and is viewed as an economic liability. Communities need
to view every individual as human being with value and with human rights.
• 10. prohlášení
Péče o seniory je na okraji většiny zdravotnických systémů i celé společnosti a
je považována za ekonomickou přítěž. Společnost musí vnímat každého člověka
jako plnohodnotného člena s jeho lidskými právy.

12 tezí
• Statement 11:
COVID-19 has highlighted the global prevalence of ageism as well as a lack of planning
in elderly care. As a result, the elderly population receiving care, as well as those
providing it, have been let down during the COVID-19 pandemic. It is important to
recognise this and apologise as well as giving thanks. In addition, changes must be
made going forward. The elderly population must be valued equally, and planning
should be put in place for every type of elderly care.
• 11. prohlášení
COVID-19 upozornil jak na zvyšující se počet seniorů ve světě, tak i na nedostatek
plánování v péči o seniory. V důsledku toho se na seniory během pandemie COVID-19 i
na ty, kteří o ně pečují, zapomnělo. Je důležité to uznat, stejně tak jako se omluvit a
poděkovat. Kromě toho je třeba provést další změny. Důležité je rovnoprávné
zacházení se seniory a zavedení plánování ve všech typech péče o seniory.

12 tezí
• Statement 12
COVID related deaths global affected mostly the elderly and yet in some countries
these numbers were not included. Those recovering from COVID also included many
‘elderly’ and yet the focus was on the number of deaths not the number of recoveries
(many times due to magnificent care of long-term care facilities). This must be
recognised as an integral part of the long term care system.
• 12. prohlášení
Úmrtí související s COVID-19 v celosvětovém měřítku postihla především starší osoby a
v některých zemích tato čísla dosud nebyla zahrnuta. Mezi ty, kteří se z COVID-19
zotavili, patřilo také mnoho „starších“, a přesto se pozornost soustředila na počet
úmrtí, nikoli na počet vyléčených (mnohokrát kvůli skvělé péči v zařízeních dlouhodobé
péče). To musí být oceněno jako nedílná součást systému dlouhodobé péče.
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Kampaň v ČR – pracovníci v sociálních službách
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