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Tisková zpráva: 

Stane se paliativní péče neopomíjenou součástí služeb domovů pro 
seniory? 

 
 

Tábor 21. 5. 2014 
 

Pracovníci domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou připravováni na to, jak 
podporovat uživatele sociálních služeb v dobrém a kvalitním životě. Jsou připraveni jim 
profesionálně pomáhat také při důstojném umírání? Mnozí si s těmito situacemi nevědí rady. 
Smrt je v řadě pobytových zařízení stále tabuizovaným tématem a jejich klienti svůj život 
končí bez odborné podpory a ještě častěji v nemocnicích… O tom, že přístup k problematice 
smrti a umírání může být zcela jiný, pojednává v právě vycházejícím květnovém čísle 
časopisu Sociální služby článek Lenky Dražilové, ředitelky SENIOR centra Blansko. Právě 
v tomto zařízení se rozhodli ve spolupráci s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a s dalšími 
institucemi zavést odbornou paliativní péči a profesionální služby umírajícím přímo 
v domově pro seniory. Článek čtenáře provede vlastní problematikou umírání v institučních 
zařízeních pro seniory a přináší řadu užitečných podnětů z praxe blanenského domova. 

Květnové číslo Sociálních služeb čtenářům přináší rovněž rozhovor s nedávno zvolenou 
veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou. Jeho tématem je jak celoživotní úsilí a peripetie 
nové ombudsmanky při obraně lidských práv ve společnosti, tak i význam a cíle práce 
veřejného ochránce včetně aktivit spojených s poskytováním sociálních služeb.  

Nové vydání časopisu přináší také další odborné texty, jako např. článek dokončující 
představení služby raná péče z minulého čísla či pokračování seriálu o aplikovaných 
pohybových aktivitách – tentokrát zaměřené na showdown, informace z předání ocenění 
vítězkám soutěže Sestra roku, reportáž z první národní konference věnované pouliční 
medicíně, resp. zdravotní péči o lidi bez domova, článek připomínající 25. výročí založení 
mezinárodní organizace EDE, vyhlášení nové národní soutěže o nejlepší časopis domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním režimem „Zlaté listy“ a řadu dalších článků aj. informací 
užitečných pro všechny, kteří mají blízko k poskytování sociálních služeb. 

 
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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