
Můžete krátce představit Vaši společnost?
Naši společnost Všeobecný lékař jsme s manželem 
založili před 5 lety, postupně se naše zdravotnické za-
řízení rozrostlo, nyní provozujeme 26 ordinací po celé 
ČR a spolupracujeme s  více než 30 domovy seniorů  
a domovy se zvláštním režimem. Nabízíme tak zdravotní 
péči definovanou zákonem, zároveň také i pravidelnou 
návštěvní službu lékaře bez indikace zdravotní pojišťov-
nou. 

Jak taková činnost v domově seniorů ve skutečnosti 
vypadá?
Naši lékaři navštěvují pacienty přímo v domově senio-
rů, tedy v jejich vlastním sociálním prostředí. Věnují se 
akutním problémům na žádost klienta nebo ošetřovatel-
ského personálu, provádějí pravidelné preventivní pro-
hlídky, řeší dispenzarizace diabetiků, provádějí povinná 
i volitelná očkování, navíc však kontrolují zdravotní stav 
každého klienta formou pravidelného geriatrického vy-
šetření v min. 3 měsíčních intervalech. Ze zkušenosti 
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víme, že základem péče o seniora je sekundární a terci-
ální prevence, tzn. předcházet zdravotním komplikacím 
pomoci systému geriatrických vyšetření dle nejnovějších 
světových guidelines.

Co přesně znamená geriatrické vyšetření?
Geriatrické vyšetření si můžete představit tak, že se lékař 
na svého pacienta – seniora dívá nejen z pohledu medi-
cíny, ale zabývá se i jeho soběstačností, mobilitou, nutri-
cí a hydratací apod. Identifikujeme problém a následně 
sledujeme jeho vývoj tak, abychom maximálně zpomalili 
progresi a předcházeli komplikacím. Dále sem patří také 
odborná revize medikace s cílem optimalizovat  (a velmi 
často i  snížit) počet užívaných léků. Pacienta vyslech-
neme a  doporučíme léčbu, která mu bude vyhovovat  
nejlépe. 

Spousta lékařů právě tuto činnost odmítá, říkají,  
že péče o staré lidi je pro praktického lékaře velmi  
nákladná. Co si o tom myslíte?
Není to tak jednoznačné. Naši lékaři jsou řádně proško-
leni v metodice všech zdravotních pojišťoven a precizně 
vedou potřebnou dokumentaci. Nemáme tedy problém 
řádně a  v dostatečném množství indikovat ošetřovatel-
sko - rehabilitační péči, kterou provádí zdravotnický per-
sonál domova seniorů tak, aby byla zajištěna potřebná 
kvalitní péče pro každého klienta. Součástí naší práce 
je také dostatečné předepisování poukazů na zdravotní 
transport pro pacienty, a to jak na vyšetření u specialisty, 
tak v případě potřeby i zpět.

Jak se Vám daří v dnešní době nedostatku lékařské-
ho personálu “shánět” lékaře pro zařízení sociálních 
služeb?
Ano, v dnešní době je stále patrnější nedostatek lékařů 
všech odborností. My jsme ale společnost, která může lé-
kařům nabídnout kromě nadstandartního finančního ohod-
nocení i zázemí  akreditovaného zdravotnického zařízení,  
dokážeme lékaře z jiných oborů (interna, aro, urgentní 
medicína) připravit k atestaci v oboru praktického lékař-
ství. V domově seniorů tak pravidelně potkáte atestova-
né lékaře a někdy i primáře jiných oborů, kteří se roz-
hodli pod vedením atestovaných praktiků změnit obor.  
V domově seniorů se lékaři nestřídají, vždy máte  
k dispozici “Vašeho” praktika, kterého však v případě  
dovolené nebo nemoci zastoupí jako kolega.

Jak funguje spolupráce s personálem domova 
seniorů?
Domnívám se, že velice dobře. Během naší praxe 
jsme poznali mnoho týmu v zařízeních sociálních 
služeb, a musím říct, že je velice obdivuji. Dokaží 
často ve velmi náročných podmínkách pečovat  
o klienty kvalitně i nadprůměrně. Naše společ-
nost nabízí zaměstnancům domovů seniorů také 
konzultační a poradenskou činnost v oblasti ošet-
řovatelské péče, věnujeme se edukaci a  vzdělá-
vání ošetřovatelského a  zdravotnického personálu  
a jsme připraveni řešit společně případné připo-
mínky pojišťoven. Vnímáme to tak, že dobře fungují-
cí zařízení sociálních služeb se pro většinu klientů stává 

skutečným domovem a zdravotnický, sociální a ošetřova-
telský personál jejich druhou rodinou. 

Zabýváte se také paliativní medicínou?
Ano, určitě, považujeme to za zásadní. Zůstat do posled-
ních dnů svého života doma mezi svými blízkými bývá 
nejčastějším přáním seniorů a  naši lékaři se snaží, aby 
se klientům sociálních zařízení dostalo kvalitního a záro-
veň šetrného ošetření přímo v domově. Všeobecný lékař 
se tak mnohdy stává dobrým a  chápajícím průvodcem 
i v posledních dnech člověka.

Umíte domovům seniorů poskytnout i pracovnělékař-
ské služby pro jejich zaměstnance?
Samozřejmě, náš lékař Vám zajistí provádění povinných 
vstupních, periodických, výstupních a mimořádných  
lékařských prohlídek dle povinností daných příslušnými 
legislativními předpisy a vždy s ohledem na specifika 
konkrétního pracovního prostředí, podmínek a rizik prá-
ce. Naším cílem je, aby zdraví zaměstnanců bylo oprav-
du chráněno a snížilo se tak na minimum riziko následků  
z poškození zdraví při výkonu práce.  Součástí našich 
pracovnělékařských služeb je také odborné poraden-
ství o ochraně zdraví a před pracovními úrazy a nemo-
cemi z povolání, školení a pravidelný dohled nad pra-
covišti a nad výkonem práce, jak je stanoveno v zákoně  
č. 373/2011 Sb.  o specifických zdravotních službách.

Zní to velmi dobře, ale předpokládáme, že tuto službu 
neposkytujete domovům seniorů zdarma?
Zdravotní péči podle zákona o zdravotních službách  
č. 372/2011 Sb. poskytujeme zdarma, tak jak je v záko-
ně definováno. Péče v domovech senioru obnáší velkou 
řadu činností nad rámec této legislativy, tato služba je 
zpoplatněna dle smlouvy. Stejně tak domov seniorů hradí 
za své zaměstnance povinné 
prohlídky pracov-
ně lékařské 
péče.


