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Abstrakt
Zdravotní stav bezdomovců je v porovnáním s běžnou populací horší a i přes
garantované rovné právo ke zdraví a klíčovou roli základních zdravotních služeb v
konceptu péče o zdraví nacházíme bariéry v dostupnosti ošetření v běžných
stomatologických ordinacích v Praze. Cílem této práce je zhodnotit (ne)dostupnost
stomatologické péče,

v čem se liší přístup stomatologické ordinace zaměřené na

bezdomovce a přístup zubní ordinace zaměřené na běžnou populaci, proč je
bezdomovcům odmítáno poskytnutí zubní péče a jaký vliv má nedostupnost
stomatologické péče na celkové zdraví bezdomovců. K dosažení těchto cílů je využita
kvalitativní metoda polostrukturovaných rozhovorů provedená s bezdomovci a metoda
expertních rozhovorů provedená se zdravotnickými pracovníky a sociální pracovnicí.
Výzkum prokázal, že nedostupnost dentální péče spočívá hlavně ve stigmatizaci
bezdomovců a existenci jejich zdravotních rizik, dále že hlavní rozdíl u specializované
ordinace je v absenci poplatků, pozitivního přístupu lékařů a očekávání rizikového
zdravotního stavu pacienta. V běžné ordinaci jsou bezdomovci odmítání na základě
absence

dokladů,

stigmatizace

a

strachu

z

rizik

ošetřování.

Nedostupnost

stomatologické péče může mít vážné dopady na celkové zdraví bezdomovců a může
vést až ke smrti.

Abstract
Health of homeless people is worse in comparison with the general population and
despite the guaranteed equal right to health and the crucial role of basic health services
in the concept of health care barriers are found. These barriers appear in the availability
of treatment by conventional dentists in Prague. The aim of this work is to evaluate the
(un)availability of dental care, how different are the accesses of homeless dental and
conventional dental practices to homeless patients. Next aim of the work is why are
homeless people refused from accessing dental care. Last aim deal with the influence of

3

the unavailability of dental care in the overall health of homeless people. Qualitative
methods of semi-structured and expert interviews research used in the empirical part
had shown that the unavailability of dental care lies mainly in the stigmatization of the
homeless as well as in the existence of health risks. The main difference from a
specialized dentistry resides in the absence of charges, positive attitudes and
expectations of risks. The rejections of homelesses are in the conventional surgery
based on the lack of evidence, stigma and fear of the risks of treatment. The
unavailability of dental care can carry a profound impact on the overall health of
homeless people and even lead to death.
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1 Úvod
Právo na ochranu svého zdraví má mít dle Listiny základních práv a svobod každý
člověk (Listina základních lidských práv a svobod, článek 31). V rámci problematiky
bezdomovství se vynořuje jedna z velkých hrozeb týkající se zdraví bezdomovců a tou
je omezená dostupnost zdravotnických služeb (Barták 2011: 10; Fitzpatrick 2000:
28-30). V 80. a 90. letech podstoupil náš stát transformaci z plánované struktury na
strukturu tržní, která však na společenská měřítka proběhla příliš rychle a část populace
nebyla schopna se přizpůsobit (Šrubař 1996; Večerník 1997). V současné době existuje
problém deficitní stomatologické péče pro osoby bez přístřeší v Praze a standardní
zdravotní péče není schopná nabídnout bezdomovcům alternativu (Rada HMP 2011:
18). Při dosahování na standardní péči zde bezdomovci naráží především na bariéry
finanční, právní, informační a sociální a představují tak extrémní formu sociálního
vyloučení (Hradečtí 1996). Další problémy nastávají při zjišťování zdravotního
pojištění bezdomovce (Šupková 2007: 11-15) a velkou roli hraje i to, zda bezdomovec
disponuje platnými doklady (Průdková 2008: 32). Tímto se bezdomovec propadá celým
českým právním systémem (Šupková 2007: 15; Michlová 2012: 18). S tím souvisejí
další možnosti uplatnění jejich zákonných nároků, jako je například žádost o pomoc v
hmotné nouzi (Průdková 2008: 32).
Primární péče, do níž spadá i péče stomatologická, je zásadní v řešení koncepce
sociální spravedlnosti a v konceptu péče o zdraví (Declaration of Alma-Ata; Barták
2011: 72-77 ) a proto je za důležitý krok v řešení současných problémů považováno
vytvoření specializovaných zdravotnických služeb pro bezdomovce (Fitzpatrick 2000:
29). Bezdomovci mají ve srovnání s běžnou populací své země obecně horší zdraví
(Fitzpatrick 2000: 28; Háva 2009: 175; Hradecký 2011: 9). Jelikož se bezdomovci mísí
s lidmi, kteří disponují řádným bydlením a mnohdy není možné je jasně oddělit od
běžných lidí (Marek et al. 2012: 15), může nedostatečná základní lékařská péče u lidí
bez přístřeší znamenat také zhoršení zdravotního stavu širokého okruhu populace
(Šupková 2007: 9; Barták 2005: 11; Hradecký 2011: 9). Jeden z přístupů politiky
bezdomovectví je založený na plnění konkrétních podmínek, které by měly vést
bezdomovce k postupnému začleňování do společnosti. Pokud však bezdomovci
podmínky nesplní, nemohou využívat určitých služeb, tedy i zdravotních (Holpuch
2008: 2; Rada HMP 2008, Příloha 8), z čehož plynou značná rizika a začleňování do
společnosti nemůže být efektivní (Holpuch 2008: 2). Dentální zdraví bezdomovců je

tedy Prahou silně podceňováno z hlediska dalekosáhlých možných důsledků, které
dokáží záněty v dutině ústní způsobit (De Palma 2007; doktorka.cz; en.wikipedia.org).
Tématem této bakalářské práce bude právě proto (ne)dostupnost stomatologické
péče pro bezdomovce. Práci bych zařadila do sociální politiky, avšak s hlubokým
průnikem do politiky zdravotní. Touto tématikou se zabývají publikace manželů
Hradeckých, dále Sussanne Fitzpatrick s knihou „Single Homelessness“, publikace
Bartáka na téma Bezdomovství a kniha Marka a kolektivu s názvem „Bezdomovectví v
kontextu ambulantních sociálních služeb“. Budu také vycházet z dokumentu Koncepce
2012-2020 Hlavního města Prahy, která se zde zaměřuje na problematiku
bezdomovectví. Zdrojem důležitých informací je rovněž webový server evropské
federace pracující s bezdomovci, FEANTSA.

2 Vymezení výzkumného problému
Dentální péče je považována za jeden ze základních konceptů péče o zdraví celé
populace. Z toho důvodu by neměla být odpírána nikomu, kdo ji potřebuje.
Bezdomovci však nemohou plně využívat služeb stomatologů, poněvadž jim to
zdravotní systém ani sami medici mnohdy neumožňují. Problémem je tedy omezená
dostupnost stomatologických služeb pro tuto skupinu obyvatelstva.

3 Cíle, výzkumné otázky, data a metody
3.1 Cíle
1) Zhodnocení (ne)dostupnosti stomatologických služeb
2) Zhodnocení přístupů stomatologické péče zaměřené na bezdomovce a péče zaměřené
primárně na běžnou populaci
3) Zjištění vlivu na nedostupnost stomatologické péče na celkové zdraví bezdomovců a
zdraví obecné populace
4) Zjištění důvodů odmítání bezdomovcům poskytování zubní péče

3.2 Výzkumné otázky
1) V čem spočívá (ne)dostupnost stomatologické péče pro pražské bezdomovce?
2) V čem se liší přístup stomatologické péče ordinace zaměřené na bezdomovce a
ordinace zaměřené primárně na běžnou populaci?
3) Jaký vliv má nedostupnost stomatologické péče na celkové zdraví bezdomovců?

4) Proč je bezdomovcům odmítáno poskytnutí zubní péče?
3.3 Data a metody
V rámci své bakalářské práce provedu kvalitativní výzkum, pomocí něhož bych
chtěla získat informace o aktuální přístupnosti stomatologické péče v Praze
bezdomovcům, kteří se pohybují v azylových domech. Svůj výzkum povedu jako
mnohonásobnou případovou studii, kde za jednotlivé případy budu považovat
bezdomovce. Svoji pozornost bych zde chtěla zaměřit na osobní zkušenosti
bezdomovců se stomatologickou péčí. Respondenty budu vybírat zprostředkovaně za
pomoci sociálních pracovnic pracujících v azylových zařízeních. Hodlám dotazovat až
10 bezdomovců, s kterými bych provedla polostrukturované rozhovory. Výběrovým
kritériem pro mě bude status bezdomovectví a především délka doby bezdomovectví,
která by měla být co největší z hlediska větších zkušeností se zdravotním systémem. Od
těchto

rozhovorů

očekávám

subjektivní

vhled

do problematiky

dostupnosti

stomatologické péče skrze lidi, kterých se přímo týká. V rozhovorech budu hledat
podobnosti, které budu nacházet pomocí kódů, kterými budou tématické okruhy.
Předběžně jsem si připravila 6 tématických okruhů1, ze kterých bych vytvořila osnovu k
rozhovorům s bezdomovci:
1) osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče (S čím je spojená zkušenost?
Kdy byla zkušenost získána? Proč je zkušenost pozitivní/negativní? Jaké jsou bariéry v
dostupnosti?);
2) četnost využívání stomatologických služeb (Jak často? Z jakých důvodů?);
3) stav jejich orálního zdraví (Jaké problémy? Pokud jsou problémy, jak dlouho již
trvají?);
4) aktuální zdravotní stav (Jaký je problém?- nemoci, bolesti);
5) informovanost (Zda se zajímají o možnost stomatologického ošetření? Pomocí
koho/čeho získávají informace? Proč jsou/nejsou informovaní?);
6) vzájemná pomoc mezi bezdomovci (Proč si pomáhají? Kdo jim pomáhá? Jak moc si
pomáhají? V čem si pomáhají? Jak si pomáhají?).
K získání informací o dostupnosti a fungování stomatologických služeb pro
bezdomovce provedu nejprve expertní rozhovor s prim. MUDr. Ladislavem Strnadem,
který se specializuje na zubní péči u rizikových pacientů a do r. 2010 se věnoval i
1

Inspirovala jsem se okruhy z bakalářské práce K.Michlové „Přístup ke zdravotní péči u bezdomovců
v Praze“, Praha 2012.

bezdomovcům. Pokud bych neobdržela dostatek potřebných informací, pokusila bych
se kontaktovat praktického lékaře o.s. Naděje.
Po rozhovoru s MUDr. Strnadem bych ráda provedla expertní rozhovory se
sociálními pracovnicemi z vybraného azylového zařízení, které bych požádala o další
vhled do problematiky a také o zajištění rozhovorů s bezdomovci. Vytvořím si pro
expertní dotazování obdobnou strukturu rozhovoru jako pro bezdomovce, jen s
pozměněnými okruhy týkající se dostupnosti a fungování stomatologických služeb.
Expertní rozhovory bych jako relevantní informační zdroje využila v textu práce k
doplnění přehledu o struktuře stomatologických služeb.
Před plánovanými rozhovory předložím respondentům informovaný souhlas o
zveřejnění jimi poskytnutých informací. Rozhovory budu zaznamenávat na audio
zařízení a přitom si vést poznámky. Pokud nebude respondent souhlasit s nahráváním,
domluvíme se pouze na vedení poznámek. Poté provedu přepis. K doplnění získaných
informací budu používat vybranou literaturu a tímto zajistím důvěryhodnost informací.
Při vyhodnocování dat případové studie bych se zaměřila na analýzu podle kódu,
kterým bude struktura rozhovoru s bezdomovci - nyní zatím načrtnutá pomocí okruhů.
V průběhu příprav bude ještě přizpůsobena. Vytvořím si obdobnou strukturu rozhovoru
také pro dotazovaného zubního lékaře a sociální pracovnice. Ke zpracování
metodologie bych chtěla použít publikace především od tří autorů a to knihu Jana
Hendla s názvem Kvalitativní výzkum, Keith Punch, autorky knihy Úspěšný návrh
výzkumu a Davida Silvermana s knihou Ako robiť kvalitatívny výskum.

4 Očekávaná zjištění a interpretace
Zjištění, která pak hodlám ve své práci patřičně interpretovat, budou v mnohém
záviset na rozhovorech, které v nejbližší době provedu s aktéry.
Dotazovat budu tři skupiny aktérů: bezdomovce, zubního lékaře a sociální
pracovnice.
Předpokládám, že z rozhovorů s bezdomovci vyplyne relativně stejná struktura
odpovědí, která bude mít logickou souvislost se zdravotním stavem pacienta a s
dostupností stomatologických služeb. Uvažuji i nad možnou proměnnou, kterou může
být neochota bezdomovců k lékaři zajít, i když by dostali možnost se nechat vyšetřit.
To by pak znamenalo zamyslit se nad tím, zda je opravdu zásadní vytvářet
specializované ordinace pro bezdomovce, které by nakonec nemuseli být využívané tak,
jak by se očekávalo. Z rozhovorů od expertů předpokládám vyplynutí obdobných

negativních názorů na dostupnost péče, avšak u lékaře z hlediska zdravotnického a u
sociálních pracovnic z hlediska sociální sféry.
Následně bych chtěla zjištěné výsledky porovnat s teoriemi, z kterých vycházím a
postupně zhodnotit dostupnost stomatologických služeb v Praze zaměřené na
bezdomovce v azylových domech. Veškeré závěry budu rovněž porovnávat s platnými
zákony a lidsko-právními dokumenty, které se této problematiky týkají. Tato práce by
se mohla stát námětem pro další zkoumání stomatologické péče u bezdomovců.
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Úvod
V rámci problematiky bezdomovství se vynořuje jedna z velkých hrozeb týkající se
zdraví bezdomovců a tou je omezená dostupnost zdravotních služeb 2. Bezdomovci mají
ve srovnání s běžnou populací své země obecně horší zdraví 3 a z toho důvodu může
nedostatečná základní lékařská péče u lidí bez přístřeší znamenat také zhoršení
zdravotního stavu širokého okruhu běžné populace. 4 Marginalizované skupiny občanů,
které nemají přístup ke zdravotní péči, představují pro jinak rozvinutou společnost
riziko ztráty kontroly nad nebezpečnými infekčními nemocemi jako je například
tuberkulóza, hepatitida či HIV.
Tato situace je důsledkem nepoměru mezi individuálně zaměřenými zdravotními
službami a veřejným zdravím. Růstem příjmových a majetkových nerovností ve
společnosti vznikají také nerovnosti v oblasti zdravotní péče.5 Přestože Ústava ČR
vymezuje všem občanům stejná práva ve vztahu ke zdraví, neubírá se vývoj českého
zdravotnického práva směrem, který by tyto skutečnosti považoval za své.6
Příčiny zhoršené dostupnosti zdravotních služeb spočívají primárně v nedostatcích
platných právních norem, které ve skutečnosti velmi často vylučují bezdomovce ze
zdravotnického systému. Bezdomovci mají potíže u lékařů předložit průkaz totožnosti
či kartičku zdravotního pojištění z důvodu absence těchto dokladů a

tímto jsou

vylučováni ze systému zdravotního pojištění, což představuje významnou bariéru při
řešení vzniklých problémů.7 V praxi dochází ke tvorbě alternativních zdravotních
služeb, kde je marginalizovaným skupinám lidí poskytována chybějící zdravotní péče
(například Naděje, Armáda spásy či lokální samospráva). Výsledky jsou však značně
variabilní. I přes zřejmý deficit současné neexistence zubní péče pro osoby bez přístřeší
Praha nedovedla zajistit žádnou alternativu k této péči. Dentální zdraví bezdomovců je
tedy Hlavním městem silně podceňováno z hlediska dalekosáhlých možných důsledků,
které dokáží záněty v dutině ústní způsobit.
Dentální péče je důležitá v péči o zdraví celé populace. Tento úsek péče uvnitř
českého zdravotnického systému je z hlediska této práce hlavním výzkumným
2

Barták 2011: 10; Fitzpatrick 2004: 28-30

3

Fitzpatrick 2004: 28; Háva 2009: 175; Hradecký 2011: 9

4

Šupková 2007: 9; Barták 2005: 11; Hradecký 2011: 9

5

WHO 2011, WHO 2013

6

Háva a spol. 2012

7

Šupková 2007
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problémem, kde se zaměřím na kritickou reflexi stávajícího stavu. Výchozím bodem při
formulaci tohoto problému ve vztahu k bezdomovcům pro mne byla práce Kateřiny
Michlové (2012), která byla zaměřena na celkovou dostupnost zdravotních služby pro
bezdomovce, kdy její zjištění z oblasti dentální péče byla jen ojedinělá.
Práce se zabývá problematikou dostupnosti stomatologické péče v Praze. Jedním z
cílů práce je zjistit odlišnosti v přístupu mezi stomatologickou ordinací specializovanou
na bezdomovce a ordinací zaměřenou na běžnou populaci. Dále se práce zaměří na
důvody odmítání poskytování zubní péče bezdomovcům a zjištění vlivu nedostupnosti
dentální péče na celkové zdraví bezdomovců.
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1 Cíle práce a výzkumné otázky
1.1 Hlavní cíl
Hlavním cílem práce je zhodnocení (ne)dostupnosti stomatologických služeb pro
bezdomovce na území Hlavního města Prahy.

1.2 Dílčí cíle
Předmětnou součástí tohoto cíle je zhodnocení vstřícnosti ve stomatologické péči
zaměřené jak na bezdomovce, tak na péči zaměřenou primárně na běžnou populaci,
zjištění vlivu na nedostupnost stomatologické péče na celkové zdraví bezdomovců,
zjištění důvodů odmítání bezdomovcům poskytování zubní péče a jejich systémových
příčin.

1.3 Výzkumné otázky
1. V čem spočívá (ne)dostupnost stomatologické péče pro bezdomovce v Praze?
2. V čem se liší přístup stomatologické péče ordinace zaměřené na bezdomovce a
ordinace zaměřené primárně na běžnou populaci?
3. Proč je bezdomovcům odmítáno poskytnutí zubní péče?
4. Jaký vliv má nedostupnost stomatologické péče na celkové zdraví bezdomovců?

4
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2 Data a metody
Hlavním cílem této práce je zhodnocení (ne)dostupnosti stomatologických služeb
pro bezdomovce pohybující se na území Prahy. Zvolenou cestou k dosažení tohoto cíle
jsou případové studie vybrané skupiny bezdomovců s využitím kvalitativní metody
polostrukturovaných rozhovorů, doplněné o další polostrukturované rozhovory se
sociální

pracovnicí

a

představiteli

zdravotnických

pracovníků,

poskytujících

bezdomovcům dentální péči (expertní rozhovory).
V rámci práce byl proveden kvalitativní výzkum, jehož součástí byly realizované
rozhovory s klienty, dále se sociální pracovnicí, zdravotníkem8 a praktickým lékařem
Naděje a zubním lékařem specializujícím se na rizikové pacienty. Konkrétně se jednalo
o (1) polostrukturované rozhovory a (2) expertní rozhovory. Všechny rozhovory byly
nahrávány na nahrávací zařízení, které bylo integrováno do mobilního telefonu a
následně přepsány a doplněny o vlastní postřehy tazatelky.
Polostrukturované rozhovory byly zvoleny pro dotazování klientů Naděje. Tento
typ rozhovorů, Hendlem označovaným jako „rozhovor pomocí návodu“, byl preferován
kvůli možnosti vytvoření předem připravené osnovy pro dotazování respondentů a
rovněž z důvodu vlastnosti měnit pořadí připravených témat a otázek. Díky připravené
osnově má tazatel nebo tazatelka jistotu, že neopomene zmínit důležitá témata, která by
mohla mít na jeho výzkum vliv. Za výhodu kvalitativního dotazování je považováno
kladení otevřených otázek, na které má možnost respondent volně reagovat a zároveň
tak projevit svůj názor a postoj k probíranému tématu. 9 Metodu polostrukturovaných
rozhovorů úspěšně ve svých bakalářských pracích aplikovaly K. Michlová a V.
Košťálová10 zabývající se rovněž tématem bezdomovectví. Výzkum Michlové
zabývající se přístupem ke zdravotní péči pražských bezdomovců byl této práci
inspirací.

8

Rozhovor se zdravotníkem o.s. Naděje Petrem Ševčíkem nakonec proběhl spontánně.

9

Hendl 2005: 174

10 KOŠŤÁLOVÁ, Veronika. Možnosti integrace bezdomovců do české společnosti. Praha: Univerzita
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2011. 77 s. Vedoucí
bakalářské práce MUDr. Petr Háva, CSc.
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Osnova pro dotazování klientů Naděje byla rozčleněna do šesti tematických okruhů11,
ke kterým se následně vztahovaly jednotlivě kladené otázky (Příloha 1):
1. Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče
•

S čím je spojená zkušenost?

•

Kdy byla zkušenost získána?

•

Proč je zkušenost pozitivní/negativní?

•

Jaké jsou bariéry v dostupnosti?

2. Četnost využívání stomatologických služeb
•

Jak často?

•

Z jakých důvodů?

3. Stav jejich orálního zdraví
•

Jaké problémy?

•

Pokud jsou problémy, jak dlouho již trvají?

4. Aktuální zdravotní stav
•

Jaký je problém?

5. Informovanost
•

Zda se zajímají o možnost stomatologického ošetření?

•

Pomocí koho/čeho získávají informace?

•

Proč jsou/nejsou informovaní?

6. Vzájemná pomoc mezi bezdomovci
•

Proč si pomáhají?

•

Kdo jim pomáhá?

•

Jak moc si pomáhají?

•

V čem si pomáhají?

•

Jak si pomáhají?

Analýza rozhovorů s klienty Naděje je provedena podle kódu, kterým se stala výše
uvedená osnova polostrukturovaných rozhovorů.
K získání informací o dostupnosti a fungování stomatologických služeb pro
bezdomovce bylo využito expertních rozhovorů, které byly také provedeny
polostrukturovaně. Touto metodou byli dotazováni pracovníci Naděje, jmenovitě
praktický lékař, sociální pracovnice a také stomatolog specializující se na rizikové
11 Inspirovala jsem se okruhy z bakalářské práce K. Michlové „Přístup ke zdravotní péči u bezdomovců
v Praze“, Praha 2012.
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pacienty, který ordinuje v Praze. Expertní rozhovory je vhodné využít v případě, když
výzkumník má zájem zjistit postoje a názory odborníků na danou problematiku.
Specifický u této metody dotazovaní je právě fakt, že výzkumník nezkoumá
dotazovanou osobu jako takovou, ale zajímá se pouze o odborné postoje a názory
dotazovaných expertů.12
Osnova rozhovoru s praktickým lékařem Naděje byla rozdělena do čtyř témat
(Příloha 2):
•

Zdravotní problémy bezdomovců
•

kolik dorazí bezdomovců k praktickému lékaři Naděje s problémy s ústní
dutinou

•
•

jakými zdravotními problémy pacienti trpí

Návaznost péče13
•

čím si musí projít pacient (služby,odborníci,problémy) od diagnostikování
zdravotního problému v dutině ústní

•

•

Orální zdraví bezdomovců
•

spolupráce s MUDr. Strnadem

•

zdravotní komplikace pacientů zasílaných k MUDr. Strnadovi

•

úroveň zájmu bezdomovců na dalším léčení

•

vliv nedostatku dentální péče na celkové zdraví bezdomovce

•

vliv nedostatku dentální péče na zdraví populace

Organizace stomatologické péče pro bezdomovce
•

názor na organizaci stomatologické péče pro bezdomovce v Praze

•

návrhy na zlepšení

Osnova rozhovoru se sociální pracovnicí Naděje (Příloha 3):
•

•

Dostupnost stomatologické péče pro bezdomovce
•

názor na dostupnost stomatologických služeb bezdomovcům

•

proč je odmítáno ošetření u stomatologů

Vstřícnost
•

zkušenosti s přístupem stomatologů k osobám bez přístřeší

12 Hendl 2005: 189-190
13 V angličtině je tento pojem znám jako „patient pathways“.
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•
•

•

bariéry v dostupnosti

Organizace dentální péče pro bezdomovce
•

služby Naděje v případě klientova problému s ústní dutinou

•

fungování zdravotnického systému

•

klienti a zájem o zubní péči

Návrhy na zlepšení

Osnova rozhovoru se stomatologem byla sestavena obdobně jako osnova pro
praktického lékaře Naděje za účelem jednodušší pozdější analýzy (Příloha 4):
•

Vznik a fungování specializované ordinace pro rizikové pacienty

•

Návaznost péče
•

čím si musí projít pacient (služby,odborníci,problémy) od diagnostikování
zdravotního problému v dutině ústní

•

•

Orální zdraví bezdomovců
•

kontakty s Nadějí

•

jakými zdravotními problémy pacienti trpí

•

úroveň zájmu bezdomovců na dalším léčení

•

vliv nedostatku dentální péče na celkové zdraví bezdomovce

•

vliv nedostatku dentální péče na zdraví populace

Organizace stomatologické péče pro bezdomovce
•

názor na organizaci stomatologické péče pro bezdomovce v Praze

•

návrhy na zlepšení

Výzkum zaměřený na zhodnocení (ne)dostupnosti stomatologických služeb byl
uskutečněn v rámci případové studie, kde jednotlivé případy jsou bezdomovci
dotazovaní při příležitosti výjezdu Mobilní sociální služby Naděje na stanovištích na
Praze 1. Hendl definuje výzkum prováděný za pomoci případové studie jako výzkum
zaměřující se na „podrobný popis a rozbor jednoho nebo několika málo případů.
Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou charakteristiky daného případu nebo skupiny
porovnávaných případů.“14

14 Hendl 2005: 103
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2.1 Výběr respondentů
Informace o aktuální (ne)dostupnosti stomatologické péče byly získávány
dotazováním

potencionálních

pacientů-bezdomovců,

sociální

pracovnice

a

poskytovatelů lékařské péče, v tomto případě zdravotníka, praktického lékaře a
stomatologa. Účast na dotazování byla dobrovolná. Před každým rozhovorem byl
respondentovi předložen informovaný souhlas (Příloha 5) o postupu dotazování,
písemný v případě klientů Naděje15 a ústní v případě provedených expertních
rozhovorů. U klientů Naděje bude v empirické části výzkumu pozměněno jméno
respondentů z důvodu ochrany osoby a soukromí. V případě dotazovaných lékařů byla
před rozhovory předložena myšlenková mapa, která sloužila k orientaci odborníka při
rozhovoru (Příloha 6).
Původní plán výzkumu, který byl načrtnut v projektu bakalářské práce, byl
primárně zaměřen na získání informací o aktuální přístupnosti stomatologické péče v
Praze bezdomovcům, kteří se pohybují v azylových domech. Po zkontaktování Naděje
nebyla bohužel příležitost udělat rozhovory s klienty v azylových domech, jak bylo
původně v plánu. Místo toho se však naskytla možnost doprovázet posádku Mobilní
sociální služby Naděje, která v terénu několikrát týdně a na několika místech v Praze
poskytuje sociální, potravinovou a zdravotní pomoc. Na doporučení vedoucího
terénního programu Naděje Aleše Strnada, DiS. bylo místo dotazování dohodnuto na
Prahu 1 z důvodu velkého výskytu bezdomovců v této části města. Vzorek pro
případovou studii byl proto sestaven z bezdomovců, kteří využívají pomoc mobilní
ambulance Naděje na Praze 1.
Výběr respondentů na třech stanovištích na Praze 1 byl proveden zprostředkovaně
na ústní doporučení terénních pracovníků Naděje. Tato doporučení, která vycházela z
osobní zkušenosti s klienty, obsahovala informace o sdílnosti daného bezdomovce,
případně jeho přibližnou délku pobytu na ulici. Výběrovým kritériem pro dotazování
klientů Naděje byl status bezdomovectví a především délka doby bezdomovectví. Na
stanovištích

však

nakonec

byli

dotazování

respondenti

nezávisle

na

době

bezdomovectví, poněvadž dle mínění vedoucího terénních pracovníků Aleše Strnada,
DiS. klient může být na ulici rok a může mít více zkušeností než jiný bezdomovec,
který je na ulici například 10 let.
Posádku tvořili tři pracovníci Naděje, jmenovitě sociální pracovnice Bc. Zuzana
Janoušková, DiS., terénní pracovník s platným osvědčením zdravotníka ČČK Petr
15 Originály podepsaných informovaných souhlasů k dispozici u autorky.

9

Bakalářská práce
Ševčík a terénní pracovnice Kristýna Millerová. Rozhovorů se na stanovištích na Praze
1 účastnilo celkem deset klientů Naděje, z toho tři ženy a sedm mužů. Rozhovory byly
prováděny buď uvnitř pojízdné ambulance při či po lékařském ošetření a nebo poté
venku na lavičce. Bezdomovci byli oslovováni na místě, rozhovory nebyly předem
domluvené. Na prvním stanovišti Těšnov se sešlo celkem padesát devět lidí čekající na
mobilní ambulanci Naděje, z toho 7 žen. Na Těšnově bylo dotázáno pět mužů. Na
druhém stanovišti na Alšově nábřeží, kde Naděje svoji pomoc nabízí na pěší zóně u
Rudolfina, se evidovalo celkem čtyřicet pět kontaktů, z toho 5 žen a jedna mladá
klientka pod 26 let. Pro účely této práce byly osloveny tři osoby, z toho dvě ženy a
jeden muž. Na třetí stanoviště se ambulance Naděje přesunula k ulici Charvátova, která
se nachází mezi ulicemi Vladislavova a Národní. Zde bylo registrováno celkem šedesát
osm klientů, z toho 6 žen. Dotázáni byli na tomto stanovišti dva bezdomovci, z toho
jedna žena a jeden muž. Všechny rozhovory proběhly v jeden den z důvodu
semestrálního pobytu autorky v zahraničí v rámci programu Erasmus.
Rozhovor se sociální pracovnicí Bc. Zuzanou Janouškovou, DiS. byl domluven
předem a odehrál se v mobilní ambulanci na posledním stanovišti.
Rozhovor se zdravotníkem Petrem Ševčíkem proběhl v ústředí Naděje v Bolzanově
ulici během přestávky mezi druhým a třetím stanovištěm.
Rozhovor s praktickým lékařem Naděje byl domluven přímo přes telefonní
rozhovor se sestrou. Dotazování proběhlo v dubnu v ordinaci Naděje, která sídlí v ulici
U Bulhara přímo pod mostem ulice Wilsonova. MUDr. Setijarta Mangoenkoesoemo je
původem z Indonésie a proto, kvůli drobné jazykové bariéře, byl rozhovor na některých
místech doplňován a upřesňován zdravotní sestrou Kristýnou Slukovou.
Dotazování stomatologa prim. MUDr. Ladislava Strnada proběhlo již v lednu a to v
restauračním zařízení Obchodního centra Smíchov. Pan primář ordinuje v nemocnici
Na Bulovce

a jako

jediný

v České

republice

provozuje

specializovanou

stomatologickou ordinaci pro rizikové pacienty, mezi které se řadí i bezdomovci.
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3 Teoretická východiska
Pohled současné vědy na problematiku bezdomovectví přechází od základního
popisu a určité klasifikace (typologie bezdomovectví) v posledních deseti letech
k vývoji v jeho dimenzi porozumění v kontextu sociálních

a dalších změn ve

společnosti. V posledních několika dekádách došlo k poměrně významnému růstu
počtu

bezdomovců

v souvislosti

s nezaměstnaností,

strukturálními

změnami

ekonomické produkce a jednostrannou orientací společnosti na ekonomický růst bez
ohledu na důstojnost člověka a svobodu jeho rozvoje. Tyto změny nesouvisí pouze se
ztrátou bydlení, ale souvisí také s řadou dalších jevů, mezi které se mohou zařadit
drogové závislosti, kriminalita, nevzdělanost, růst nerovností a diskriminace či sociální
vyloučení. Jako takzvaný „hnací motor“ těchto procesů je stále častěji označován
průběh ekonomické globalizace v ideologickém kontextu neoliberalismu.16
Je zjevné, že řešení problematiky bezdomovectví bude těžce dosažitelné bez
podpory veřejnosti. (Ne)zájem politiků zabývat se tímto problémem je totiž
v demokratickém systému významně ovlivněn vývojem veřejného mínění v občanské
společnosti. Jak si tedy dnešní společnost představuje bezdomovce?
Na začátku 20. století se pod pojmem bezdomovec skrýval člověk, který se téměř
nestýkal se svoji rodinou a žil sám. V posledních několika dekádách se význam tohoto
slova změnil a dnešní společnost si bezdomovce představuje jako člověka, který nemá
kde spát a nachází dočasné útočiště v ubytovnách či spí přímo na ulici. 17
Bezdomovectví však nemá ustálenou definici, která by přesně vymezila hranice tohoto
pojmu. Nejpoužívanější definicí je ETHOS, tedy Evropská typologie bezdomovectví,
která byla vytvořena Evropskou federací národních sdružení pracujících s bezdomovci
(FEANTSA). Situaci bezdomovců tato typologie dělí do 4 koncepčních kategorií, které
zahrnují osoby bez střechy nad hlavou, bez bytu, osoby s nejistým bydlením a osoby s
nevyhovujícím bydlením. Podrobněji rozebírá jednotlivé typy osob, jejich životní
situace a rozděluje je na ohrožené osoby a bezdomovce. 18 Pro české podmínky vytvořili
Hradecký, Barták a Cvrček klasifikaci vycházející z typologie ETHOS, která však
zachovává základní čtyři koncepční kategorie výchozí typologie.19
16 Suša 2010, Hrubec 2008
17 Giddens 1999: 284
18 feantsa.org
19 Hradecký, Barták, Cvrček a kol. 2007: 32-33
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Bezdomovcem se člověk stává z různých důvodů. Většinou osoba zažije otřes a
ztratí své jistoty. To může být zapříčiněno ukončením partnerského vztahu, nemocí či
závislostí. Při těchto situacích jsou ohroženy základní lidské potřeby, tedy především
fyziologické potřeby, jistoty a bezpečí20, které zobrazuje Maslowova pyramida hodnot
(Příloha 8).
„Bezdomovství je sociální problém, protože narušuje dosahování společenských
cílů.“21 Dle Bartáka totiž není bezdomovství v souladu s Ústavou ČR, kde si v
Preambuli občané České republiky slibují, že budou rozvíjet svou zemi „v duchu
nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných,
svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti
vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům.“22
Zároveň je bezdomovectví považováno za problém jak neziskovými organizacemi,
které bezdomovcům pomáhají v jejich životní situaci, tak i bezdomovci samotnými.
Bezdomovectví naplňuje podle Bartáka tedy jak objektivní, tak i subjektivní definici
sociálního problému.23
Další pohled na bezdomovectví můžeme také vnímat ve světle narušování
společenských norem v tom smyslu, že drtivá většina populace je bydlící a tudíž je
„normální“ bydlet24, popřípadě trávit noc v místnosti v posteli. 25 Tak i problematika
bezdomovectví přispívá k narušování zakořeněných hodnot, které říkají, že mít kde
bydlet je jednou ze základních životních potřeb. Z toho úhlu pohledu se stává
bezdomovectví rovněž sociálním problémem.26

3.1 Sociální vyloučení, stigmatizace a sociální soudržnost
Koncept sociální vyloučení může být chápán v dnešní době jako výsledek „snahy
zachytit nové rysy rostoucí chudoby 80. let našeho století.“27 Tato nová chudoba se
projevuje mimo jiné svou koncentrací v prostoru a nerespektováním norem společnosti,
20 FAQ 2010: 3
21 Barták 2004: 12
22 Ústava ČR
23 Barták 2011: 24
24 Barták 2011: 25
25 Holpuch 2008: 5
26 Barták 2011: 25
27 Mareš 2000: 285
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ale především „závislostí na sociálním státu a

rozpadem tradičních sociálních

institucí, jako je například rodina“,28 což společnost jako celek výrazně oslabuje.29
Lidé, kteří jsou dnes považováni za sociálně vyloučené, mají problém s dostupností
služeb a většinu kontaktů mají převážně ze svého marginalizovaného okolí, což je
uzavírá do pasti sociálního vyloučení (Příloha 7).30 Jak však připomíná Mareš, „jádrem
konceptu sociální exkluze je dnes fakt, že se vyloučení jedinci (…) nepodílejí stejnou
měrou jako ostatní na (hmotných i nehmotných) zdrojích společnosti a na jejich
distribuci či redistribuci, což – a to je podstatné – vede k jejich chudobě a sociální či
kulturní izolaci.“31
Příčinou sociální exkluze může být také jev zvaný stigmatizace. Člověk je
stigmatizován tehdy, pokud „je nositelem stigmatu, nežádoucí odlišnosti toho, co jsme
očekávali.“32 Stigmatizovaný člověk se cítí bezmocný a je svojí beznadějnou situací
frustrovaný.33 Pojem bezdomovec je obecně vnímán jako pejorativní označení pro
osobu, která je dnešní společností vnímána jako individuum žijící ze své vůle mimo
společnost. Z toho důvodu je označení „bezdomovec“ pro ty, kteří ztratí trvalé zázemí
společně se střechou nad hlavou, stigmatizující a sami se tak proto většinou
nenazývají.34 Na základě označení člověka bezdomovcem je dané osobě obvykle
připisováno mnoho dalších nelichotivých charakterových vlastností, které nemusejí
odpovídat skutečnosti.35 Takto stigmatizovaní lidé mají ve svém slovníku jiná slangová,
zdá se i více přiléhavější, označení pro situace, ve kterých se nacházejí. Tato
pojmenování jsou vyobrazena v Tabulce 1.

28 Mareš 2000: 285 - 286
29 tamtéž
30 socialni-zaclenovani.cz
31 Mareš 2000: 287
32 Goffman 2003: 12-13
33 Michlová 2012: 14
34 Marek 2012: 16; Hradecký, Barták, Cvrček a kol. 2007: 28
35 Goffman 2003: 13
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Slangová sebeoznačení bezdomovců

Význam

Bezinky

Lidé bez jakéhokoliv zázemí

Pouliční směs

Osoby sociálně slabé

Bezáci (dle Barták) /

Osoby dočasně bez přístřeší

Bezďáci (dle Hradecký a kol)
Republikový oříšek

Lidé v beznadějné životní situaci

Streetpeople

Osoby v nouzi

Děti ulice

Osoby, jejichž životní situace je nejistá

Tulák

Lidé dočasně nepřizpůsobení

Tabulka 1: Sebeoznačení samotných bezdomovců.36

Sociolog Erving Goffman definuje tři typy stigmat, mezi které řadí tělesné
odlišnosti, vady charakteru jedince a stigmata způsobená rasou, národností čí
vyznávaným náboženstvím. Ve všech popsaných typech nalézáme spojující prvek
mající totožné sociologické rysy, které říkají, že „jedinec (...) je nositelem
charakteristického rysu, jenž se může vnutit do naší pozornosti a způsobit, že ti z nás,
kteří se s ním setkají, se od něj odvrátí.“ 37 U bezdomovců můžeme hovořit o druhém
typu nežádoucí odlišnosti od očekávání běžné populace, tedy o vadách charakteru.38
Další z nabízených pohledů na sociální exkluzi bezdomovců je skrze vzhled.
Bezdomovci, kteří se vyskytují na ulici a tedy na očích většinové populace, jsou
většinou špinaví a neupravení. Osobní vzezření a také na pohled hezké, zdravé zuby
hrají významnou roli ve stupni přijetí jedince do dnešní společnosti.39 Lidé s
chybějícími a zkaženými zuby působí nezdravým dojmem, zdají se být méně
inteligentní a nevzdělaní.40 Jak však poznamenává Bauman, pro širokou veřejnost je
neupravený, špinavý bezdomovec (podle Baumanova pojetí „tulák“) ukázkou toho, jak
by mohli dopadnout oni sami, kdyby spadli na dno společnosti. 41 Americká socioložka
Chloe E. Bird zmiňuje ve spojitosti s Goffmanovým konceptem stigma rovněž teorii
nálepkování. Dle této teorie jsou lidé, rozdílní od běžné „normální“ populace,
36 zdroj Hradecký, Barták, Cvrček a kol 2007: 29, upraveno podle Barták 2011: 35
37 Goffman 2003: 12 -13
38 tamtéž
39 Collins J, Freeman R. Homeless in North and West Belfast: an oral health needs assessment. British
Dental Journal. 202:E31, 2007 in Figueiredo 2011: 13.
40 National health care for the homeless council 2003: 2
41 Bauman 1999: 115
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považováni za devianty a obdrží tak „nálepku“ devianta. V další fázi, která se nazývá
sekundární deviace, již s touto nálepkou devianta takto označkovaní lidé vystupují a
vykazují stereotypy devianta.42
Jak ukazuje Tabulka 1, bezdomovci nejsou homogenní skupinou a je třeba k nim
přistupovat individuálně. Jelikož se na ulici mísí s běžnou populací, je někdy těžké
oslovovat případné klienty při terénní práci.43 Běžná populace vnímá bezdomovce jako
individua, kterým se jednoduše nechce pracovat a tento fakt považuje z velké části za
příčinu jejich bídného stavu. Lidé si totiž neuvědomují, že daný jedinec přichází z
prostředí, které je zcela odlišné od prostředí běžné populace svými zákony a vlivy na
člověka. Bezdomovec je v měřítku bydlící populace vnímán jako jedinec, který ve své
pouti životem komplexně sociálně selhal.44
Aby se bezdomovci mohli zařadit zpět do běžného života společnosti, musí jej
společnost znovu přijmout mezi své členy. Jednou z významných bariér v
znovuzačlenění bezdomovců do společnosti jsou avšak také emoce, které bezdomovci
vyvolávají u běžné populace. Těmi nejvýraznějšími jsou strach a lítost. „Princip
strachu vychází ze snahy ochránit společnost a princip lítosti ze snahy pomoci jedinci
na ulici.“45 Podle Holpucha může být rovněž strach většinové populace z toho, že by se
oni sami mohli stát bezdomovci stimulem, který je drží ve stávajícím systému. Když se
však člověk stane bezdomovcem, tento stimul se vytrácí. 46 „Bezdomovec se chce vrátit
do společnosti, jež ho nechce.“47 Každá lidská společnost by se však měla snažit zajistit
všem svým členům blahobyt, minimalizovat rozdíly a bránit vylučování jedinců ze
společnosti.48 Této schopnosti společnosti se říká sociální soudržnost a jak píše sociolog
Jiří Musil, „bez určité míry sociální soudržnosti nemůže žádné společenství existovat.“49
Sociální soudržnost patří mezi často diskutované otázky ve společenských vědách 50 a
podporuje ji Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující
začlenění. Nahrazuje předchozí tzv. Lisabonskou strategii, která představovala
42 Becker 1963 in Bird et al 2010: 195
43 Marek 2012: 15
44 Marek et al 2012: 11-13
45 Marek et al 2012: 11
46 Holpuch 2008: 5
47 Marek et al 2012: 11
48 Council of Europe 2008
49 Musil et al: 2004: 7
50 tamtéž
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významnou strategii Evropské Unie do r. 2010. Cíl Strategie Evropa 2020 „bude
založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat
začleňování, a to jak sociální tak územní.“51 V rámci sociálního začleňování

a

snižování chudoby se Vláda České republiky zavázala „udržet hranici počtu osob
ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez
zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008.“52

3.2 Reflexe vývoje lidských práv a související platné právní úpravy v ČR
Jak už bylo řečeno, bezdomovectví je řazeno mezi extrémní formy sociální
exkluze.53 Již touto formulací však vzniká konflikt s českými institucemi, které se řídí
vymezením pojmu bezdomovec dle českého právního řádu. Ten definuje bezdomovce
jako člověka bez státní příslušnosti, nikoliv však jako osobu vyloučenou ze
společnosti.54
S odlišným vymezováním pojmu bezdomovec se kvůli celosvětové problematice
bezdomovectví setkáváme všude ve světě.55 Ve vyspělých zemích, jako je například
Anglie či Kanada, narazíme na legislativní rozdělení bezdomovců na jednotlivce a
rodiny.56 V České republice není bezdomovectví rodin nijak legislativně ošetřeno a z
toho důvodu pak dochází k rozpadu rodin na jednotlivce, když se její členové dostanou
do neudržitelné sociální situace.57 Podle zákonů České republiky bezdomovci prakticky
neexistují, poněvadž každý občan našeho státu musí mít v občanském průkazu své
trvalé bydliště. Nejenže se bezdomovci v místě svého trvalého bydliště prakticky
nevyskytují, ve většině případů ani nedisponují platnými doklady, kterými by mohly
uplatnit nárok na sociální dávky.58 Právě nemožnost uplatnit nárok na sociální dávky
kvůli absenci dokladů může být jednou z důležitých bariér při dosahování na
specializovanou zdravotní péči, mezi kterou se řadí i péče stomatologická.
Bohužel i v případě, kdy bezdomovci doklady mají nebo si je obstarají, jen málo z
nich využívá státní pomoci ve formě dávek. Sociální systém je pro tyto jedince většinou
51 Strategie Evropa 2020
52 Strategie Evropa 2020 a ČR
53 Hradečtí 1996
54 Hradečtí 1996: 8
55 Marek 2012: 12; en.wikipedia.org, homelessness
56 Fitzpatrick 2004: 9
57 Marek et al 2012: 12
58 Průdková, Novotný 2008: 32
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tak složitý, že nejsou schopni na dávku dosáhnout a jednoduše se tohoto nároku raději
vzdají. Bezdomovci mají pocit, že dojít na úřad znamená ponížení a rovněž čekání na
úřadech také nepřináší okamžitý výsledek, který bezdomovec očekává.59 „Přichází na
úřad s vysokými nároky a domnívá se, že úřad je tu od toho, aby jeho nároky splnil.
Když se tak nestane, odchází s pocitem okradení o čas i peníze, které mu úřad měl
dát.“60 Někteří jsou trpělivější a frontu na úřadech si vystojí, ale většinou obdrží životní
či existenční minimum, které k přežití nevystačí. Pokud však daná osoba bez přístřeší
dávku obdrží, peníze buď zatají a nebo získané peníze věnuje skupině, se kterou žije a
tráví čas. Peníze se poté stávají společným majetkem skupiny a jsou brzy utraceny. To
může také bezdomovce demotivovat k rozhodnutí přijít na úřad a zažádat si o sociální
pomoc.61
Problematika v dostupnosti lékařské specializované péče souvisí i s poklesem
významu lidských práv na území České republiky za posledních 20 letech v době, kdy
na mezinárodní úrovni dochází k rozvoji na úrovni vztahu lidských práv v souvislosti s
dostupností péče o zdraví.62 „Podle WHO znamená právo na zdraví, že vlády států musí
vytvářet podmínky, v nichž každý může být tak zdravý jak je to možné. Tyto podmínky
spočívají v zajištění dostupnosti zdravotních služeb, bezpečné pracovní podmínky,
odpovídající bydlení a dostatek potravy“ (Příloha 9).63 To však české zákony a následná
praxe zajistit v plné míře nedovedou.
Jedním ze zákonů dávající se do souvislosti s bezdomovectvím je zákon o pomoci
v hmotné nouzi. Ten byl vytvořen za účelem vymezení základní pomoci potřebným
osobám, tedy lidem, kteří si sami nedokáží vlastními prostředky zajistit minimální
životní úroveň, která je přijatelná pro společnost. Dávky, které se vyplácejí potřebným
osobám v rámci hmotné nouze, jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a
mimořádná okamžitá pomoc. Mezi potřebné osoby se řadí i bezdomovci coby osoby
ohrožené sociálním vyloučením.64 Touto cestou se snaží vláda motivovat osoby
pobírající dávky a orientovat je nejen na řešení situace, ale zaměřit jejich pozornost i na
prevenci vzniku hmotné nouze samotné. Hlavní myšlenka této pomoci vychází z
předpokladu, že „každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje,
59 Marek et al 2012: 77; Šupková 2007: 32-33
60 Marek et al 2012: 77
61 tamtéž
62 Háva 2011: 21
63 Háva 2011: 25
64 Zákon č. 111/2006 Sb.
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popřípadě se práci vyhýbá.“65 Bezdomovci se skutečně chovají tak, že si běžná bydlící
populace jejich počínání vyhodnotí jako lenost a neochotu pracovat. Bezdomovci však
mají jiný denní režim a životní styl lišící se od ostatních lidí a to je dle Marka si třeba
uvědomit.66
Další zákon související s bezdomovectvím, zákon o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje pomoc potřebným osobám prostřednictvím příspěvku
na péči a bezplatným základním sociálním poradenstvím. Hlavním kritériem je
zachování lidské důstojnosti osob při podporování sociálního začleňování jedince a
prevenci sociálního vyloučení.67 Bezdomovci jsou v tomto zákoně definováni jako
osoby „jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.“68
Důležitým zákonem z hlediska vztahu k přístupu ke zdravotním službám je zákon o
veřejném zdravotním pojištění. Účel zákona pramení ze snahy upravit podmínky a
rozsah služeb spojených s veřejným zdravotním pojištěním. Dle tohoto zákona jsou
bezdomovci, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, pojištěni ode dne, kdy
se narodí.69 O zdravotní pojištění může bezdomovec přijít až po svém úmrtí nebo pokud
je prohlášen za mrtvého.70 V případě bezdomovců, kteří pobírají dávky hmotné nouze či
pobírají starobní důchod, platí toto pojištění stát.71 Problém však nastává v případě,
když si bezdomovci nepřijdou zažádat o dávky, na které mají nárok. Lékaři si pak
bezdomovce přehazují jako horký brambor a nikdo nechce být zodpovědný za jeho
ošetření z důvodu obav neproplacení poskytnutých služeb. Také se stává, že pokud
přijímá lékař ve své ordinaci spolu s běžnými pacienty i osoby bez přístřeší, vzniká
doktorovi značné riziko možné ztráty běžných pacientů.72 Podle Listiny základních práv
a svobod, která je součástí Ústavy České republiky, má každý občan právo na zdravotní
péči, která bude poskytnuta bezplatně za určitých podmínek. Někteří lékaři však
odmítnou vyšetřit bezdomovce a argumentují většinou tím, že dotyčnému chybí
zdravotní pojištění. Ve skutečnosti to není pravda, poněvadž i když bezdomovec neplatí
pojistné, zůstává nadále pojištěncem a zachovávají se mu i jeho práva podle zákona č.
65 mpsv.cz
66 Marek 2012: 11-12
67 Michlová 2012: 16
68 Zákon č. 108/2006 Sb, § 92 písm. b; Pěnkava 2011
69 Zákon č. 48/1997 Sb., § 3
70 Zákon č. 48/1997 Sb., § 3
71 Zákon č. 48/1997 Sb., § 5
72 Barták 2005: 10-11; Fitzpatrick 2004: 30
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48/1997 Sb., kde podle §3 člověk nemůže pozbýt zdravotní pojištění, pokud má trvalý
pobyt v České republice. 73 Další problémy pramení také z toho, že bezdomovci
nedisponují doklady, kterými by mohli prokázat svojí totožnost. Člověk bez přístřeší
pak může po špatné zkušenosti s lékaři zanevřít na celý systém a přestat s ním
komunikovat.74

3.3 Diskurz dostupnosti zdravotní péče pro bezdomovce
Zdraví chrupu bezdomovců není jako samostatné téma často zdůrazňováno, avšak
dle WHO je právě kontakt člověka s primární péčí, kam spadají také ordinace
praktických lékařů či stomatologů, zpravidla nejdůležitější v konceptu péče o zdraví. 75
Mezinárodní konference zaměřená na primární zdravotní péči konaná v Alma-Ata v
roce 1978 se ve své deklaraci usnesla, že „primární zdravotní péče je klíčem k dosažení
(…) cíle v rámci rozvoje v duchu sociální spravedlnosti.“76 V této době však v Praze
neexistuje stomatologické zařízení, které by své služby nabízelo osobám bez přístřeší.
Také podle Všeobecné deklarace lidských práv má každý člověk „právo na takovou
životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví, (…) a lékařskou péči, jakož i
nezbytná sociální opatření.“77 Tato práva se týkají každého člověka, tedy také lidí bez
majetku, dokladů, bez přístřeší či trvalého pobytu, tedy i bezdomovců. 78 Za pozornost
rozhodně stojí myšlenka z pera Jana Sokola, která praví, že „lidská práva mi nemůže
dávat žádná příroda, ale ani stát či zákonodárce, nýbrž pouze druzí lidé, moji
spoluobčané. Jen oni mi je mohou doslova "dávat" - pokud to ovšem pokládají za svoji
povinnost; stát je potom jen zaručuje proti výjimečným jednotlivcům, kteří tuto
povinnost nechtějí přijmout. Nic víc a nic méně.“79
Podle Ottawské charty z roku 1986 je „dobré zdraví hlavní zdroj sociálního,
ekonomického a personálního vývoje a důležitá dimenze kvality života.“80 Bezdomovci
mají ve srovnání s většinovou, bydlící populací horší zdraví a to jak na fyzické, tak

73 Šupková 2007: 11; Marek et al. 2012: 49; Zákon č. 48/1997 Sb.
74 Háva 2009: 176
75 Declaration of Alma-Ata; Barták 2011: 72-77
76 Declaration of Alma-Ata
77 Všeobecná deklarace lidských práv, článek 25
78 Průdková 2008: 34
79 Sokol 2007: 268
80 Ottawská charta, WHO 2010b
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mentální úrovni.81 Mají však problém dosáhnout na zdravotní péči, když ji potřebují. 82
Nedostatečná základní lékařská péče u lidí bez přístřeší může znamenat také zhoršení
zdravotního stavu širokého okruhu populace.83
Zdraví člověka totiž ovlivňuje mnoho faktorů, které se souborně nazývají
determinanty zdraví. Tento pojem vysvětluje Světová zdravotnická organizace (WHO)
jako „prostředí, kde se jedinec pohybuje, dále jeho socioekonomické podmínky a
osobní charakteristiku a chování jednotlivce“84, což může ovlivnit celkové zdraví
jedince.85 Ottawská charta z roku 1986 vymezuje na předpoklady pro zdraví, mezi které
řadí „klid, přístřeší, vzdělání, stravu, příjem, stabilní ekosystém, udržitelné zdroje,
sociální spravedlnost a rovnost.“86 WHO také upozorňuje, že nejprve, než člověka
nařkneme z toho, že si za své špatné zdraví může sám, musíme vzít v úvahu všechny
determinanty, které jeho zdraví ovlivňují. Je totiž velice těžké mít pod kontrolou
všechny příčiny, které mohou způsobit chatrné zdraví. 87 V podmínkách, jakých se
člověk rodí a poté žije či pracuje, což je v kontextu známo jako sociální determinanty
zdraví, můžeme hledat kořeny nerovností ve zdraví. WHO tyto nerovnosti ve zdraví
popisuje jako „nespravedlivé a odstranitelné rozdíly ve zdravotním stavu uvnitř zemí i
mezi nimi.“88 Redukovat rozdíly ve zdraví je důležité z hlediska zařazení zdraví do
základních práv člověka89, protože „špatný zdravotní stav může být jednou z příčin
vzniku bezdomovectví. Především je ale v mnoha případech jednou z významných
překážek znovuzačleňování osob do běžného života.“90
V ideálním případě je možné dosáhnout rovnosti ve zdraví. Ekvita ve zdraví je
definována jako stav, ve kterém „všichni lidé mají stejné příležitosti rozvíjet a udržovat
si své zdraví prostřednictvím spravedlivého přístupu ke zdrojům zdraví.“91, čímž je
myšlena dostupnost, přijatelnost a kvalita zdravotních služeb.92 V Evropských zemích
81 WHO Europe 2005: 4; Fitzpatrick 2004: 28; Háva 2009: 175; Hradecký 2011: 9
82 WHO Europe 2005: 4; Šupková 2007, Fitzpatrick 2004: 28-30
83 Šupková 2007: 9; Barták 2005: 11; Hradecký 2011: 9
84 WHO 2010a
85 tamtéž
86 Ottawská charta, WHO 2010b
87 WHO 2010a
88 WHO 2013, Přibylová 2010: 27
89 WHO 2011
90 Akční plán 2008: 4
91 WHO 1998: 7; Přibylová 2010: 27
92 Žáček 1994 in Přibylová 2010: 27
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se nyní pracuje na integraci zdravotních služeb do jednoho celku, které by překračovaly
hranice nemocnic a byly pacientům k dispozici. Tato strategie se pokouší obnovit
„rovnovážný stav mezi finanční a rozhodovací pravomocí v rámci podpoření celého
zdravotního systému pomocí posílení role primární péče.“93
Jak uvádí ve své práci Michlová, péče v oblasti zdraví není pro bezdomovce v Praze
přístupná v celé šíři, poněvadž každý respondent identifikoval určité překážky v
přístupu k péči. Mnoho respondentů, které autorka dotazovala, se v rozhovorech
zmínilo o zubní péči, na kterou ale nedosáhnou a výrazně ji potřebují. Největší
překážky pociťují dotazovaní respondenti v dosahování péče u stomatologů a
gynekologů převážně z toho důvodu, že „tito ambulantní specialisté jsou pro
bezdomovce finančně nároční (přímé platby a spoluplatby), hlavně pak právě zubaři.“94
3.3.1 Stomatologická péče pro bezdomovce v Praze
Vytvoření specializovaných zdravotních služeb pro bezdomovce je považováno za
důležitý krok v řešení současných problémů.95 Lékařský personál ve specializovaných
ordinacích totiž počítá s tím, že jeho klientem bude bezdomovec. „Bezdomovec ho tudíž
nešokuje ani neznechucuje. Zaměstnanci těchto ordinací nejsou tlačeni do odmítání
péče z finančních a administrativních důvodů, jelikož tato zařízení byla uvedena do
provozu s cílem ošetřit každého pacienta, který „nedosáhne“ na jinak běžně dostupnou
péči.“96 Zubní péče pro bezdomovce však v rámci Prahy zcela chybí, proto se sociální
pracovníci musejí většinou obracet na vytipované stomatology, kteří jsou však ochotni
vyšetřit jen určitý omezený počet klientů nízkoprahových center.97
V Praze nyní ordinuje pouze jedno zařízení praktického lékaře, které poskytuje své
služby přímo bezdomovcům a jejím zřizovatelem je o.s. Naděje. Do roku 2010 také
přijímala pacienty-bezdomovce zubní ordinace pro rizikové pacienty ve Fakultní
nemocnici Na Bulovce, kde působil primář MUDr. Ladislav Strnad. V této době tedy
existuje problém deficitní stomatologické péče pro osoby bez přístřeší v Praze a
standardní zdravotní péče není schopná nabídnout alternativu. Bez dostatečného

93 Figueras 2012: 212
94 Michlová 2012: 50
95 Fitzpatrick 2004: 29, Šupková 2007: 14
96 Šupková 2007: 12
97 Rada HMP 2011: 17-19; Šupková 2007: 11
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financování se nenalezne ani stabilní personál, který by byl ochotný ve standardních
zdravotnických zařízeních pracovat pro tuto cílovou skupinu.98
3.3.2 Rizika zanedbané péče o dutinu ústní v souvislosti s bezdomovectvím
Lidé bez přístřeší až dvanáctkrát více inklinují k dentálním problémům než
populace bydlící.99 Zároveň také trpí mnohem závažnějšími dentálními problémy, avšak
využívají služeb zubních lékařů méně než běžná populace.100 V důsledku zanedbané
dentální péče se mohou objevit „chybějící a zkažené zuby, problémy s dásněmi, bolesti
v ústech, infekce.“101 a další potíže, které vyžadují neodkladnou péči odborníků.102
Dentální zdraví lidí bez přístřeší je rovněž důležité z hlediska ovlivňování
celkového zdraví organismu. Zdravotní stav zubů a dásní ovlivňuje řadu chorob, které
se pak na základě orální infekce mohou projevit. Proto je důležité naučit bezdomovce
správně přistupovat k ústní hygieně a naučit je správné stravovací návyky.103 Zánětlivá
onemocnění zubů či dásní (gingivitida, paradentóza a další) mohou ovlivnit imunitní
systém, mohou mít spojitost s autoimunitními nemocemi či s depresivními stavy
člověka.104 V nedostatečné dentální péči bezdomovců hraje roli špatná péče o chrup a
ústní dutinu, kdy tato zanedbaná péče může vyústit až ke ztrátě zubů, která může být
rovna ztrátě lidské důstojnosti.105 Zároveň chybějící zuby snižují schopnost jedince
„přijímat potravu, získat práci a především se vrátit zpět do společnosti.“106
Figueiredo zmiňuje několik důvodů špatného dentálního zdraví u bezdomovců.
Mezi ně řadí:
•

životní styl založený na chudé stravě a zanedbávaných hygienických návycích

•

nedostatek finančních prostředků na zubní ošetření

•

mentální problémy

•

závislost na návykových látkách

•

přijetí špatného zubního zdraví jako normální stav

98 Rada HMP 2011: 18
99 Ferenchick GS. 1992: 294–297 in Homelessness and oral health 1999
100 Homelessness and oral health 1999
101 Figueiredo 2011: 10
102 tamtéž
103 doktorka.cz
104 en.wikipedia.org, inflammation
105 De Palma 2007: 32)
106 Homelessness and oral health 1999
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•

nedostatek psycho-sociální motivace107

Potraviny hrají důležitou roli ve zdraví jedince a jeho zubů. Jak píše Lukáčová,
„nedostatečný přívod látek nutných pro zdravý vývoj člověka neumožní optimální
chemickou a strukturální výstavbu tvrdých zubních tkání, proto může zvýšit náchylnost
ke vzniku zubního kazu. Skladba stravy má vliv i na množství a složení sliny, která se
uplatňuje svým účinkem po prořezání do dutiny ústní.“108 Bezdomovci se běžně stravují
nevhodnými potravinami malé výživové hodnoty, které většinou nalézají v odpadcích
či čekají před obchody na prošlé zboží. Drtivé většině bezdomovců nezbývá v ústech
moc zubů na žvýkání jídla, takže většinou jídlo polykají v kusech a tím si způsobují
další obtíže související se žaludečními a střevními problémy. Nebo se potravinám, které
vyžadují náročnější mechanické zpracování, vyhýbají a tím si omezují již tak silně
omezený jídelníček.109
Rovněž alkoholismus, který je spojován s bezdomovectvím, silně napomáhá
špatnému dentálnímu zdraví.

110

Zdraví zubů a dásní rovněž nepřispívá ani kouření, ani

požívání omamných látek. Bolest zubů dokáže přivést člověka k šílenství, jak bývá
nesnesitelná. Bolest postiženému člověku nedovoluje spát, činí jej nešťastným a
nevrlým. Z toho důvodu používají na tlumení bolesti bezdomovci velké dávky
alkoholu. K tlumení bolesti bezdomovci mohou používat i silné drogy jako je například
kokain. Nejvíce ohrožené jsou dásně, poněvadž je není možné „vyndat, vytrhnout“. Bez
potřebné léčby může „orální infekce vyústit v absces mozku a v tzv. Ludwigovu anginu,
která může mít dokonce smrtící následky.“111 Absces je „chorobná dutina vzniklá
zánětem a vyplněná hnisem. Může vzniknout v jakémkoliv orgánu, způsobuje jeho
poškození a vyvolává i celkové příznaky: horečku, hubnutí, nechutenství aj. V léčbě se
uplatňují antibiotika.“112 Pravidelným čištěním se dá však těmto patologickým jevům
předcházet.113
Rovněž kouření nepomáhá ke zdravým zubům. Užíváním žvýkacího tabáku si
mohou bezdomovci lehce přivodit rakovinu dutiny ústní.114 Především lidé, kteří
107 Figueiredo 2011: 12
108 Lukáčová 2007: 19
109 Figueiredo 2011: 13
110 Homelessness and oral health 1999
111 National health care for the homeless council 2003: 2
112 lekarske.slovniky.cz
113 National health care for the homeless council 2003: 2
114 National health care for the homeless council 2003: 2
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kombinují časté konzumování alkoholických nápojů a kouření, jsou mnohem více
náchylní k rakovině dutiny ústní v porovnání s ostatní populací.115

3.4 Politika bezdomovectví a stomatologická péče
Bezdomovectví, které se řadí mezi velmi aktuální problémy, se pohybuje jak na
národní, tak na mezinárodní úrovni. V 80. a 90. letech 20. století dochází k výraznému
zvyšování nákladů na bydlení a tudíž mnoho lidí přestává mít prostředky na živobytí.
Významnou roli při tom sehrává také nezaměstnanost, škrty v sociální sféře či příliš
překotná urbanizace.116 Tím roste podíl zjevného bezdomovectví, který již společnost
začíná ostře vnímat.117 V České republice se

kvůli zjevnému bezdomovectví tato

problematika zviditelnila až po roce 1989.118 V této době podstoupil náš stát
transformaci z plánované struktury na strukturu tržní, kdy se tato změna týkala jak
ekonomiky země, tak její společnosti především.119 Předpokladem této změny byla idea,
že trh patří do přirozeného běhu fungování společnosti. 120 Předchozí komunistický
režim však „vykořenil nebo výrazně oslabil pouta mezilidské spřízněnosti a zbavil
reálného obsahu takové pojmy, jako jsou „národ“, přičemž „slabá sociální pouta činí
populaci bezbrannou, chybí-li komunitní a lokální struktury, profesní asociace a další
organizace občanské společnosti.“121 Komunistický režim vytvořil podklad pro
prostředí nerovných šancí, které na povrch vyplavaly při transformačním procesu
republiky.122 Lidé tehdy prožívali anomickou situaci, kdy přestaly platit staré normy a
nové ještě nebyly nastoleny.123
Jak zmiňuje Holpuch, politika bezdomovectví vychází ze dvou základních přístupů.
První přístup má za úkol ulehčit lidem na ulici jejich situaci pomocí „poskytování
potravin, ošacení, dočasného ubytování, zdravotnického materiálu či lékařské péče.“124
Druhý přístup se snaží o reintegraci bezdomovců do většinové společnosti, „respektive

115 nhs.uk
116 Fitzpatrick 2004: 7; Hradecký a Hradecká 1996: 22
117 Fitzpatrick 2004: 9
118 Barták 2011: 10
119 Šrubař 1996: 67
120 Večerník 1997: 259
121 Večerník 1997: 262-265
122 Večerník 1997
123 Barták 2004: 32
124 Holpuch 2008: 2
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na vytlačení bezdomovců z ulic.“125 a dosahuje tohoto cíle skrze distribuci pomoci
bezdomovcům na základě splnění určitých podmínek. V případě, kdy bezdomovec dané
podmínky nesplní, nemá ve výsledku nárok na poskytovanou službu či materiál. Z
předchozí úvahy o rozdílnosti přístupů politiky bezdomovectví je tedy zřejmé, že Akční
plán z roku 2008 jde ve šlépějích druhého přístupu.126 Akční plán nemá podle svých
slov ambice „vymýtit bezdomovectví, ale zmírnit negativní jevy, které bezdomovectví
doprovázejí a usnadnit tak běžným občanům Hlavního města Prahy jejich každodenní
život.“127 Plán dělí bezdomovce na „spolupracující“ a „nespolupracující“, tedy na ty,
kteří jeví zájem o sociální pomoc a na ty, kteří nabízenou pomoc odmítají. Ti, kteří
pomoc odmítají, jsou podle schématu v Akčním plánu posléze předáni Policii ČR.128
V srpnu 2010 tehdejší radní Jiří Janeček navrhoval projekt tzv „bezdomovecké
oázy“, „ve které by mohli lidé bez domova žít podle svého stylu života. Podle radního
by bezdomovce do "oázy" vozil speciální mikrobus. Na život v ní budou dohlížet
speciální pracovníci, kteří by měli za úkol zamezovat například konfliktům mezi
obyvateli.“129 Proti tomuto návrhu se tehdy postavily neziskové organizace, které usilují
o reintegraci bezdomovců do společnosti.
Jak v závěru své studie o determinantech zdraví mezi bezdomovci v České
republice varují Háva a Dittrich, v České republice nemají neziskové organizace tak
silnou tradici v porovnání s ostatními evropskými státy130 a proto je nutné, aby se do
vzniklé situace aktivně vložil stát. Pokud se tak nestane v nejbližší době, „bude země
zřejmě později potřebovat mnohem dražší, ale méně efektivnější opatření, jak bude
počet bezdomovců růst.“131 Velký podíl na stávajících problémech deficitní
stomatologické péči zaměřené na bezdomovce má tedy zdravotní politika a také
ekonomika daného státu. Drtivá většina podnětných návrhů zlepšení je totiž závislá na
finančních zdrojích.132

125 tamtéž
126 tamtéž
127 Akční plán 2008: 3
128 Akční plán 2008: 5
129 ihned.cz
130 Zimmer, A. et al, 2004 in Háva, Dittrich 2009: 177
131 Dittrich, Háva 2009: 177
132 Šupková 2007: 9

25

Bakalářská práce

4 Empirická část
Jak již bylo zmíněno, byly provedeny polostrukturované a expertní rozhovory s
několika typy respondentů (viz kapitola 2).
První skupinou respondentů jsou samotní klienti Naděje, dotazováni dne 30.4.
2013, kteří využívají služeb Mobilní sociální služby na Praze 1. Tato část Prahy jakožto
centrum platí za místo s nejvyšším výskytem bezdomovců. Respondenti byli
dotazováni na třech stanovištích mobilní ambulance Naděje.
Do druhé skupiny dotazovaných jsou zařazeni zdravotničtí pracovníci, kteří mají
zkušenost s ošetřováním bezdomovců. Prvním respondentem se stal stomatolog, prim.
MUDr. Ladislav Strnad, který byl dotazován dne 17.1.2013. Rozhovor s panem
doktorem proběhl na bázi expertního rozhovoru. Druhý expertní rozhovor byl proveden
dne 11.4. 2013 s MUDr. Setijarta Mangoenkoesoemo, praktickým lékařem Naděje,
přímo v ordinaci Naděje, která se zaměřuje na bezdomovce. Třetí rozhovor proběhl dne
30.4. 2013 se zdravotníkem Naděje, panem Petrem Ševčíkem, v ústředí Naděje.
Do poslední skupiny je zařazena sociální pracovnice Naděje Bc. Zuzana
Janoušková, DiS., které byly kladeny otázky dne 30.4. 2013 při výjezdu Mobilní
ambulance Naděje na třetím stanovišti u ulice Charvátova na Národní třídě.

4.1 Rozhovory s bezdomovci
4.1.1 Pan Karel
Panu Karlovi je 52 let a služeb Mobilní sociální služby Naděje používá zhruba
dvakrát týdně. Stanoviště mobilní ambulance vyhledává, jak má čas a není fixován
pouze na stanoviště na Praze 1. Karel byl dotazován na stanovišti Těšnov. Na ulici je již
třetím rokem. Na otázku, jak se na ulici dostal, odpověděl, že majitelce domu, ve
kterém bydlel, zjistili Alzheimerovu chorobu a poslali ji na psychiatrii. V restituci
získala majitelka dům zpět a polovinu nájemníků vyhodila. Pan Karel je již dva roky na
úřadě práce a vlastní kartičku zdravotní pojišťovny.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče
Karel nemá problém si zajít k doktorovi, když má nějaký zdravotní problém. To

samé platí i o zubních lékařích. Věří, že jej lékaři neodmítnou ošetřit. Jemu samotnému
se ještě nestalo, že by jej k doktorovi nevzali. „Né, vůbec. Já tam vždycky šoupnu kafe
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jednou za čas, já s nima vycházím dobře s doktorama. Já se s nima domluvim.“ Tak
jako zubaře, tak i další doktory má pan Karel své původní.
Četnost využívání stomatologických služeb

•

Pan Karel nebyl u zubaře již dva roky.
Stav orálního zdraví

•

Pan Karel svůj stálý chrup již nemá. Před dvěma lety mu někdo ukradl jeho tašku s
osobními věcmi, kde měl Karel i své „vyndavací zuby“, resp. snímatelnou zubní
náhradu. Karel trpěl ještě v době před tím, než skončil na ulici, paradentózou. Jeho
zubní lékař se tehdy rozhodl mu vytrhat zbytek zubů a dát mu protézu. Tou však nyní
nedisponuje. Plánuje jít v nejbližší době za zubařem a zeptat se, kolik jej bude nová
protéza stát peněz.
Aktuální zdravotní stav

•

Karel říká, že práci nemůže sehnat hlavně kvůli tomu, že má cukrovku. „Když máte
cukrovku tak jakoby že jste mrtvej“. Se zdravotními problémy se dle svých slov
respondent potýká stále. V době dotazování jej však nic, kromě cukrovky,
neohrožovalo. To dle jeho slov věděl přesně, poněvadž nedávno získal od doktora
výsledky z celkového vyšetření, které říkalo, že je úplně zdravý.
Informovanost

•

Až si bude chtít Karel požádat o nové zuby, půjde za svým zubařem.

Při

dotazování však nevěděl, jak vyřešit tu druhou protézu, poněvadž na ní nemá peníze.
Ale bral to s humorem a říkal, že se s doktory nějak domluví. Zatím je však líný za nimi
dojít.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci
Pan Karel rád pomůže, když jeho známý na ulici nemá peníze nebo cigarety. Ale

jak říká, pomůže rád, ale „ne všem, ale pár, ti co jsou rozumný“.
4.1.2 Pan Ivan
Panu Ivanovi je 58 let a je na ulici čtyři měsíce. Služeb mobilní ambulance využívá
třikrát do týdne na stanovištích po celé Praze. Na ulici se dostal pan Ivan tak, že ztratil
práci a týden na to jej vyhodili i z ubytovny v Praze. Momentálně nedisponuje platným
občanským průkazem, poněvadž mu byl před dvěma měsíci odcizen. Nyní čeká na
vystavení nové občanky. Disponuje však platnou kartičkou zdravotní pojišťovny. Pan
Ivan dle svých slov ze začátku měl peníze na placení poplatků: „to jsem dal 90 za
pohotovost nebo co a pak jsem se přihlásil tady na Naději a (…) většinou nás někam
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pošlou (smích). Ať si jdeme kam chcem.“ Pan Ivan má také problém sehnat práci,
většinou si dle jeho slov najdou vždy mladšího a jeho vyhodí. Byl dotazován na
stanovišti Těšnov.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

Sám osobní zkušenost s dostupností stomatologických služeb nemá, ale myslí si, že
by jej zubaři odmítli ošetřit.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

K zubařovi nechodí, protože na něj nemá peníze.
•

Stav orálního zdraví

Zuby jej nebolí a dle svých slov problémy nemá.
•

Aktuální zdravotní stav

Jeho aktuální stav je dle jeho slov dobrý, až na nemocnou nohu, která byla v době
dotazování oteklá a nechával si ji v mobilní ambulanci ošetřit.
•

Informovanost

Kdyby pana Ivana začaly bolet zuby, zašel by dle svých slov k prvnímu doktoru,
který by jej vzal. Pak však dodal „no spíš ne, jak s náma jednaj“. O jeho osobní
zkušenost se však nejedná. Když potřebuje nějaké zdravotní ošetření, zamíří do Naděje.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Pan Ivan podle svých slov pomůže přátelům, ale jen některým a rozhodně ne všem.
Vyprávěl, jak pomáhal jednomu klukovi, co si zlomil ruku. Nemohl se kvůli zlomené
ruce obléci, takže jej dva měsíce doprovázel.
4.1.3 Pan Lukáš
Lukášovi je 36 let. Dotazován byl na stanovišti Těšnov. Na ulici je již devátým
rokem, ale první čtyři roky hodně, jak zdůraznil, střídal zaměstnání, které když padlo,
skončil na chvíli na ulici a pak po čase si sehnal další práci. Před pěti lety přišel z
Ostravy do Prahy. Bydlí ve squatu v Praze.
Pan Lukáš navštěvuje Mobilní sociální službu Naděje podle příležitosti a času, ale
nejvíce využívá stanovišť na Praze 1 a stanoviště Sedlčanská na Praze 4, které je poblíž
metra Budějovická. Disponuje platnou zdravotní kartičkou, avšak doklady v době
dotazování neměl. Na otázku, proč nemá doklady odpověděl: „Nevím, protože mi je
ukradli a já jsem teďka přes sociálního kurátora jsem si vyřídil rodný list a budu čekat
na doklady potom.“ Doklady mu ukradli již podruhé. „Usnete v tramvaji, nebo vás
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někde oberou, na Václaváku, cokoliv, to je na hůl tohle to. Nevim jestli to znáte ale to
je hned.“
Chodí s nemocnou nohou na kontrolu do Motola k lékaři, který mu ji operoval. Zde
se pak upisuje se dle jeho slov na „černou listinu“, protože nemá peníze na poplatky.
Černou listinou myslí fakt, že zaplatí lékaři peníze na poplatcích až při příští kontrole.
Pokud ani při další kontrole peníze nemá, domluví se s doktorem na jiný termín, kdy by
již měl peníze mít.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

K zubaři nechodí, tudíž se s problémy s dostupností u zubních lékařů nesetkal.
Nemá však rád vrtačku na zuby, takže se ke stomatologovi v nejbližší době ani
nechystá.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

Stomatologických služeb pravidelně nevyužívá. Pouze jednou byl na ambulanci
kvůli vytržení zubu, protože měl silné bolesti. Pamatuje si, že zde musel zaplatit
poplatek.
•

Stav orálního zdraví

Přibližně kolem roku 1998 spadl při výkonu práce z lešení a při té příležitosti si
vylomil dva zuby. Na dotaz, zda od té doby nemá problémy se zuby odpověděl, že už
má ty vylomené zuby mrtvé a tak je mu to jedno. O ostatní zuby dle jeho slov pečuje,
čistí si je.
•

Aktuální zdravotní stav

Lukáš v době rozhovoru využíval dvě berle, které mu pomáhaly se pohybovat. Měl
problémy s nohou. K úrazu přišel na konečné stanici tramvaje v Řepích, odkud jej
odvezli podnapilého do Motola. Jinak dle jeho slov je zdravý.
•

Informovanost

Kdyby měl problémy se zuby, obrátí se na Centrum sociálních služeb v Praze a to
na jejich pobočku na Černém mostě, kde sídlí Azylový dům s ošetřovatelskou službou
(ADOS). Dle jeho informací zde mají vlastního zubaře, který by jej měl přijmout a
pomoci mu.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Lukáš určitě pomůže, když by bylo potřeba. Jen však v některých případech. „Jsou
dobří lidi, teda jsou vynikající lidi, jsou dobří lidi a jsou ti špatní lidi. To se musíte
naučit rozeznat. Já když jsem začínal tady v Praze, tak jsem se tolikrát spálil, že... Ale
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to se naučíte. Takže, tady na té ulici je to asi tak, že .. já nevim, když uděláte na někoho
podraz, tak už se s váma nikdo nebaví. A strašně rychlo se to roznese.“ Kdyby jeho
kamaráda rozbolely zuby, dal by mu prášek proti bolesti, který dle jeho slov je dobré
mít vždy u sebe. A pak by jej vzal do Naděje, do Armády spásy nebo do další pomocné
organizace či charity, která by mu zařídila ošetření. Pokud by uviděl někoho nového,
kdo se ocitl na ulici a měl by pocit, že je to dobrý člověk, tak mu pomůže a zaučí ho, co
dělat a na co si dát pozor.
4.1.4 Pan Martin
Martinovi je 29 let. Je narkomanem, který si píchá Subutex, pervitin a další látky.
Také bral heroin. Pochází ze Slovenska a momentálně bydlí v Boleslavi. Služeb
mobilní ambulance využil v den dotazování poprvé. Rozhovor proběhl na stanovišti
Těšnov. Bezdomovcem je již deset let. Na otázku, jak se na ulici dostal, odpověděl:
„No normálně ne. Začal jsem brát drogy ne, naši mě vyhodili z baráku, rozvedli se,
prodali byt (..) na moje narozeniny mě vyhodili z baráku viď. Prodali byt, jsi na ulici,
jsi bezdomovec.“ V Praze byl v době dotazování na dovolené, přijel sem navštívit
kamarády.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

K zubaři v Praze by nešel, poněvadž nemá žádné doklady. Ty mu ukradli v roce
2012. Má zkušenosti z Boleslavi, kde se během roku pohybuje, že pokud se neprokáže
kartou pojištěnce, z ordinace jej vyhodí.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

Z toho důvodu, že nemá žádné doklady a již jej z ordinace vyloučili, zubaře
nenavštěvuje a zuby si raději vyláme.
•

Stav orálního zdraví

Se zuby má dle svých slov vážné problémy. Má kazy a tyto problémy řeší
pravidelným vylamováním nemocných a extrémně bolavých zubů. „Vylomím si ho.
Zoberem nožík, nůžky, hocičo niečo, když mě začnu bolej, to je bolest, tak si je prostě
vylámu. Vydlabu a tak.“ Jinak má tabletky na bolest, které si kupuje v lékárně. V době
rozhovoru však u sebe neměl žádnou.
•

Aktuální zdravotní stav

Kromě bolesti zubů, o které mluvil neustále, jej trápí křeče v noze.
•

Informovanost

Je si vědom toho, že bez peněz a bez dokladů jej neošetří.
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•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Kamarádům samozřejmě pomůže. Martin si pravidelně chodí pro obvazy, náplasti a
vitamíny, takže pokud kamarád bude něco z toho potřebovat, podělí se. „Nejsme hlúpí,
nejsme hlúpí bezdomovci, jsme mladí lidé ne?“.
4.1.5 Pan Jakub
Pan Jakub navštěvuje Mobilní sociální služby Naděje hlavně kvůli potravinové
pomoci a to denně. Je mu 47 let. Jakub má kde bydlet, ale poté, co mu zemřeli oba
rodiče, tak se velmi zadlužil. Jakub je nesvéprávný a podle jeho slov dochází pravidelně
na psychiatrii. Z toho důvodu má doklady na úřadě. Pobírá invalidní důchod a po
zaplacení nájmu mu tak zbude jen pár set korun na týden. Pan Jakub byl dotazován na
prvním stanovišti Těšnov.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

S dostupností stomatologických služeb problém nemá, poněvadž má vlastní
doktorku.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

K doktorce dle svých slov chodí pravidelně. Část rozhovoru vypočítával, kolik jej
bude stát nová plomba a kolik mu pak zbude peněz na živobytí.
•

Stav orálního zdraví

Pan Jakub má problémy se zuby, které se mu kazí.
•

Aktuální zdravotní stav

Nedávno měl dle svých slov neštovice, kvůli kterým musel strávit týden v
nemocnici Na Bulovce. Až na problémy se zuby se cítí zdráv.
•

Informovanost

Kdyby pan Jakub potřeboval informaci ohledně svého zdravotního stavu, obrátí se
na svoji doktorku.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Pan Jakub nemá nikoho ze známých či přátel, na koho by se mohl případně obrátit.
Zemřeli mu oba rodiče a známé či příbuzné v Praze nemá, poněvadž pochází z
východních Čech.

31

Bakalářská práce

4.1.6 Pan Pavel
Pavlovi je 35 let. Dotazován byl na druhém stanovišti na Alšově nábřeží. Služeb
mobilní ambulance využívá nepravidelně, ale většinou tak šestkrát do měsíce. Na ulici
se už pohybuje kolem tří let. Bezdomovcem se stal pro to, že už pro něj život neměl
smysl. Manželka mu utekla s nejlepším kamarádem a nechala mu děti, o které se pár
měsíců staral. Pak už ale svojí situaci přestal zvládat a začal hodně pít. Syna má nyní v
dětském domově a dceru si do výchovy vzala manželka. Pavel pochází z Olomouce a
podle svých slov má doklady.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

Pavel dle jeho slov problémy s dostupností služeb stomatologické péče neměl. I
když přišel ke stomatologovi na pohotovost podnapilý, lékař jej neodmítl. Pouze ho
poslal na vzduch, aby vystřízlivěl. „Nu samo, že jsem byl napitej. Vždyť to bolelo. Jsem
měl pusu takovou (ukazuje).“ Doktor mu poté vytrhl zub a dal mu antibiotika.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

Zubaře normálně nenavštěvuje, jen v závažných případech, když už mu nic jiného
nezbývá. Nemá na něj jinak peníze.
•

Stav orálního zdraví

Dle jeho slov měl nedávno zánět okostice. Zuby si dle svých slov čistí. „Vidíte jak
vypadám, prostě snažim se dodržovat hygienu všecko prostě jako vo tom žádná.“
•

Aktuální zdravotní stav

Pan Pavel je stále na záchytkách, hodně pije. Říká, že je na tom psychicky velmi
špatně. Ví o svých problémech s alkoholem a stále je v průběhu rozhovory zdůrazňoval.
Léčit se však nebude, poněvadž prohlásil, že se opije k smrti.
•

Informovanost

Kdyby jej znovu začaly bolet zuby, půjde na pohotovost, se kterou má dobré
zkušenosti. Kdyby měl nějaké další zdravotní problémy, vyhledá doktora na
pohotovosti.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Má kamaráda, se kterým spí celoročně ve stanu.
4.1.7 Paní Petra
Paní Petře je 52 let. Služeb mobilní ambulance o.s. Naděje využila teprve potřetí.
Dotazována byla na Alšově nábřeží. V ulicích Prahy se pohybuje střídavě již třináct let.
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Přijela jsem z Brna poté, co se pohádala s přítelem, který jí zbil. Od té doby v Brně
nebyla. Střídavě žila i v jiných městech. V Praze je teď na stálo od května 2012. Podle
ní není v Brně o co stát, poněvadž se tam nedají vydělat peníze, zato v Praze ano. „Ono
když takhle si třeba vezmete čepičku nebo i na pusinku to jde, ale já to nedělám na
pusinku, já to na pusu neumím. Kleknu, hodí nehodí že jo. Ale co vám budu vykládat, to
je hodí nehodí že jo. A o práci je nouze, jedině přes Naději, přes sociální, ale to je
prostě to zametání, to jsem dělala jednou nebo dvakrát a (kroutí hlavou)“. Doklady
nemá, poněvadž jí je ukradli v létě roku 2012 na Hlavním nádraží, když s přítelem
spali. Předtím, než byla okradena, však doklady disponovala a nestalo se jí, že by je
ztratila. Chtěla si vyřídit doklady u pana Pěnkavy, avšak z důvodu výbuchu plynu v
oblasti kolem Národního divadla tam nemohla zajít, protože bylo místo uzavřené. Do
azylového domu by v žádném případě nešla, spí na ulici.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

V Praze ještě u stomatologa ani u žádného jiného lékaře nebyla.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

Zubaře navštěvovala ještě před deseti lety, kdy pobývala v Mimoni, která s nachází
v okrese Česká Lípa. Pak však postupně začala přicházet kvůli paradentóze o téměř
všechny zuby. Přestala zubaře navštěvoval a to z několika důvodů. Její první důvod byl,
že se strašně stydí. „Teď už nemám majko proč že jo. Já se stydim, vy máte krásný zuby
proti mně, já mám hrozný, tady mám tři a tady mám kejhák. Je to hrozný no.“. Jako
další důvod zmínila, že vzhledem k tomu, že už nemá zuby, tak by lékař již neměl co
ošetřovat. „No to byla ta paradentóza a to mi pak byl zubař prd platnej že jo.“ Jako
poslední důvod uvádí, že dobrovolně by k zubaři nešla vůbec, protože se velice bojí
vrtačky. Když jí však zuby bolely, donutilo jí to k zubaři zajít.
•

Stav orálního zdraví

Se zuby má Petra velké problémy posledních deset let, co pobývá na ulici. Prvotní
problémy se u ní začaly projevovat již v mladém věku a to v době, kdy jí začaly v 18
letech růst zuby moudrosti. Rostly jí však takovým způsobem, že se její tehdejší zubař
rozhodl tyto zuby vytrhnout a to na obou stranách, jak na horní, tak dolní čelisti. Pak se
však v plné míře projevila paradentóza, kterou trpěl i její otec a zuby jí začaly postupně
z nemocné dásně vypadávat samy. Nyní má celkem čtyři zuby.
•

Aktuální zdravotní stav

Kromě potíží se zuby nemá žádné jiné zdravotní problémy.
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•

Informovanost

Kdyby měla nějaký zdravotní problém, neví, kam by zašla. „Ono se říká a já nevim,
jestli je to pravda, že ty první zuby co vám udělaj, tak je to zadarmo ty zuby. Pak už
musíte platit. Ale já nevím, kde to je.“ Kdyby však potřebovala informovat ohledně
sociální pomoci, zašla by za panem Pěnkavou nebo do Naděje.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Petra má pár známých, s kterými si navzájem pomáhají. Vyzdvihuje však svého
přítele, který ji ve všem pomůže a podpoří ji. Její přítel trpí žaludečními vředy. Petra
vypráví příběh, jak po jedné snídani, kdy oba snědli jogurty a chleba, co získali u
charity, se mu neudělalo dobře a nemohl se ani nadechnout. „Tak já okamžitě, on mi
říká Nech to bejt a já Tě nenechám tě bejt, já tě tu nenechám zdechnout. Do tý hospody
jsem vlítla, za chvilku tam byl a skončil v nemocnici. Na rentgenu na céčku byl.“ Jejího
přítele odvezla sanitka. Petra nevnímala žádné problémy spojené s odvozem do
nemocnice.
4.1.8 Slečna Lucie
Lucii je 25 let. Na ulici s dostala v 18 letech, kdy ji otec vyhodil z bytu. Dotazována
byla na Alšově nábřeží. Pomoci Mobilní sociální služby Naděje využívá v případě,
když potřebuje spodní prádlo. Doklady má a disponuje i kartičkou zdravotní
pojišťovny. „Ale k ničemu mi není, protože na ní nic zadarmo není.“ Poplatky u lékaře
jsou dle jejího názoru „proti pravidlům, protože jsme se vždycky učili, že zdravotní péče
je zdarma a je dostupná každýmu. Což není pravda. (…) Mě totiž příjde, že člověk teda
vlastně spíš umře, než aby jako byl vyléčenej. Nebo aby mu byla ta zdravotní péče
dostupná.“
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

Péče jí dle jejích slov není dostupná, poněvadž na ní nemá peníze. „Jako my jsme se
ve škole vždycky učili, že zdravotnictví je zadarmo a v podstatě to není pravda. A není
nikomu dostupný. Tomu, kdo nemá peníze, tak zdravotnictví není prostě dostupný.“
Její výrok se odráží od zkušenosti, kdy zašla k doktorovi, který žádal za vyšetření 30
korun. Tyto peníze ona však neměla a tak odešla. Od té doby již u lékaře nebyla.
„Pokud se mi zkazej zuby, tak mi prostě vypadaj a nechám si je všechny zkazit,
poněvadž nemám na drahý plomby zubní. A nemíním se zadlužovat.“
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•

Četnost využívání stomatologických služeb

K zubaři nechodí vůbec, poněvadž jen to samo vyšetření stojí peníze a plomba ještě
více.
•

Stav orálního zdraví

Trpí zubními kazy doprovázenými bolestmi zubů. Prášek na bolest zubů si však dle
svých slov nevezme, poněvadž „žere žaludek“.
•

Aktuální zdravotní stav

Má bolesti v břiše. Jelikož nemá peníze na vyšetření, čeká, až problémy odezní.
Zkušenosti s lékaři má špatné. „Když si na něco stěžuju, tak mi tvrděj, že to není
pravda, že si tam chci vypovídat a tak. I to mi bylo řečeno. I když jsem složila poplatek
u doktora.“ Vypráví příhodu, jak ji poštípal hmyz a důsledkem toho dostala tak silnou
alergickou reakci, že celá otekla a bylo jí špatně. Poplatek za lékaře za ní někdo
zaplatil. Personál ji však nepomohl, poněvadž řekl, že jí nic není a do propouštěcí
zprávy napsal, že má odvoz rodinou a domácí péči. „Já mám vlastně plno problémů, k
tomu doktorovi nemůžu, nemám na to a tak někam zalezu a pojdu. Což už mám 7 let
nějaký problémy a pokud budou hodně nebezpečný, tak na to umřu. Nikde by mě
nevzali. A než bych se zadlužila, tak radši tam nepudu prostě. K čemu by mi to potom
bylo, k čemu je člověku dobrý, že je vyléčenej, když je v dluzích a k čemu je to pak
dobrý?“
•

Informovanost

Ví, že ordinace praktického lékaře Naděje přijímá pacienty-bezdomovce. Do
ordinace však nepůjde, protože slyšela, že pan doktor není dobrý. „Zkušenosti lidí jsou
pro mě daleko lepší, než když mi to řekne tady někdo z personálu. (…) Podle mě je to
nedůstojný prostředí pro lidi tam. Párkrát jsem to centrum navštívila a lezou tam vši, je
tam smrad, nečistota a myslím si, že to není důstojný prostředí. (pauza) Vlastně si
myslím, že to, co tam poskytujou není pomoc lidem, akorát se tam rozšiřujou nemoci,
bezdomovci nejsou zkontrolovaný, jestli nemaj třeba tuberkulózu nebo žloutenku a
vlastně si to ty lidi můžou navzájem předat. Což si myslím, že je i nefér třeba, že oni
pak jdou do tramvaje a šířej to mezi další lidi.“ Kde shánět informace o tom, zda a u
čeho má nárok na bezplatnou službu, sama neví. Tvrdí, že nemá přístup k internetu,
takže to nemá jak zjistit.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Slečna se stýká pouze s jedním starším mužem, který je jejím ochráncem a
doprovodem. S nikým jiným se nebaví.
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Názor slečny Lucie na služby zaměřené na bezdomovce:
„Jako podle mě, se většina charit soustředí pouze na bezdomovce. Ale jde o to, že
oni vlastně dostanou všechno, oni dostanou to oblečení, tu zdravotní péči zdarma a
tohle všechno. Na druhý straně jsou pak lidi, kteří mají ty peníze a který bydlej, že jo. A
podle mě nejhorší je, pokud někdo bydlí a nemá peníze jo. Protože veškerý peníze jdou
na bydlení a na ostatní mu nezbyde, ale charita mu nedá nic, protože bydlí. No. A to je
podle mě nejhorší případ. Myslím si, že by se ta charita měla soustředit na lidi, který
nemaj příjem, nemaj peníze, jsou nezaměstnaný a bydlej a snaží se to bydlení si udržet,
jo. (...) Pomáhat nezaměstanejm a těm co nemají příjem. A nejenom bezdomovcům,
znám třeba i programový bezdomovce, který se jako schválně zřekli bytu, aby jim zůstal
veškerý příjem, třeba nějakej důchod invalidní, nebo nějaké dávky sociální jo, oni jsou
na ulici, oni dostanou všechno zadarmo a za ty peníze si koupí třeba pití, jiný alkohol,
cigarety a podobně.“

4.1.9 Pan Vladimír
Pan Vladimír byl od pohledu elegán, choval se zdvořile a měl na sobě sako hnědé
barvy. Dotazován byl na stanovišti poblíž ulice Charvátova na Národní třídě. Mobilní
ambulanci o.s. Naděje tento rok využívá velice nepravidelně, odhaduje návštěvnost tak
jednou za dva měsíce. Vladimírovi je 68 let. Na ulici je od roku 1989. Nejprve říká, že
na ulici se dostal svým osobním nezájmem. V roce 1988 jej soudně přesunuli z jeho
vlastního bytu, jehož dispozice byla 1+1, na jinou adresu. Zde do jediné místnosti
naskládali všechen jeho nábytek, „kde ani nešlo otevřít dveře. To byl sklad. A to
absolutně nešlo, tak (..) jsem to nechal být a prostě jsem se tam už nevrátil.“ Občas spí
v Armádě spásy, kde však se mu nelíbí klienti, kteří jejích služeb využívají: „je to
taková komunita spíš tedy vězeňská než bych to klasifikoval, takže když už se tam někde
vyspat tak s vyslovenou nechutí no. S přemáháním se.“ Vladimír měl problémy s
bércovými vředy, ty má však již zahojené. Pokud má nějaký problém, zajde za Nadějí
nebo se pokouší své zdravotní problémy překonat sám. Disponuje platnými doklady.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče

Osobní zkušenosti nemá, poněvadž doktory nenavštěvuje.
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Četnost využívání stomatologických služeb

•

K zubaři ani k jiným lékařů nechodí a dle svých slov ani chodit nebude. Byl zvyklý
si 42 let platit nemocenskou a tím pro něj všechny ostatní poplatky na zdravotnictví
končily. Odmítá platit poplatky u lékaře z „principu, protože je prostě evidentní, že do
zdravotnictví natečnou milony a miliardy prostě peněz a já se domnívám, že se jedná o
černou díru, že spousta miliard se ztrácí a poplatky, to mi prostě připadá (smích) jako
blbost, jako provokace. (…) Zdravotní péče má být prostě bezplatná, dle zákona a to co
oni prostě vymýšlejí na lidi, je to prostě nemorální prostě.“
Stav orálního zdraví

•

Pan Vladimír dle svého názoru netrpí žádnými problémy se zuby.
Aktuální zdravotní stav

•

Cítí se zdráv, jen je stále unavený z nedostatku kvalitního spánku.
Informovanost

•

Pokud by měl bolesti zubů, které by byly neúnosné, z doslechu ví, že má nárok na
dvoje vyšetření za rok u lékaře. „Takže u mě se spíš jedná o to, že když už by mi nějaký
zub bolel hodně, tak jednorázově existus a (pauza) no nechat to vyndat.“ Kdyby však
potřeboval nějakou informaci ohledně zdravotní péče, na kterou má nárok, neví, kam se
obrátit.
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Pan Vladimír se pohybuje po ulicích Prahy sám a na nikoho nespoléhá. „Víte moje
sestřičky, já jsem bezdomovec a ony mají dva činžovní domy jo. Ty nůžky jsou opravdu
otevřené nadoraz jo.“
4.1.10 Paní Veronika
Paní Veronika byla dotazována na stanovišti poblíž ulice Charvátova. Mobilních
sociálních služeb Naděje využívá pravidelně dvakrát do týdne. Veronice je 32 let a na
ulici již strávila dva roky života. Před dvěma lety přišel do jejich bytu, který sdílela s
přítelem, exekutor. Pár si vzal hypotéku, kterou však poté nebyl schopen splácet,
poněvadž oba dva, jak Veronika, tak její přítel, přišli o práci. Respondentka byla dne
dotazování sama, s přítelem se rozešla. Paní Veronika má všechny doklady u sebe a v
pořádku.
•

Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče
Veroniku prvně odmítli ve stomatologické ordinaci, kam šla požádat o vyšetření.

Jak však sama řekla,

„to bylo na základě toho, že neměli smlouvu se zdravotní
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pojišťovnou, jako všeobecnou vlastně, protože to byl nějakej soukromník, což já jsem
nevěděla. Takže to bylo spíše z mé strany (smích) jako špatná informace no“.
Momentálně nevidí v dostupnosti služeb žádný problém. Poprvé zaplatila vstupních 60
korun a teď již neplatí nic. Její osobní zkušenosti se zubaři jsou dobré.
•

Četnost využívání stomatologických služeb

Z důvodu trvající zánětu Veronika navštěvuje zubního lékaře každých 14 dní.
•

Stav orálního zdraví

Veronika v době rozhovoru trpěla na záněty, které se jí nejprve objevily v dutině
ústní a poté začaly kolovat po těle. Tyto problémy měla v době dotazování již dva
měsíce.
•

Aktuální zdravotní stav

V době dotazování trpěla zánětem kloubů v kolenech. „Musím chodit na obstřiky a
tak (úsměv). Protože mi vlastně koluje zánět v těle že jo. Teď se mi to dostalo na
klouby.“ Paní doktorka jí řekla, že právě zánětem v ústní dutině to vše začalo.
•

Informovanost

Jelikož Veronika je původem z východních Čech, tak shání informace a doktory
přes internet. „Já si myslím, že každej, kdo potřebuje zubaře, si ho najde. Protože když
potřebujete zdravotní službu, tak se jí snažíte už ve svůj prospěch najít jo.“
•

Vzájemná pomoc mezi bezdomovci

Má v Praze kamaráda, který je nyní v důchodu. Je jí oporou a to jak finanční tak
psychickou a je s ním v přátelském vztahu, jak sama říká. Pokud potřebuje nějakého
doktora, tak má možnost zkontaktovat i lékaře, který ošetřuje jejího kamaráda.
Paní Veronika je vášnivou čtenářkou a častou návštěvnicí Městské knihovny v
Praze. Zde využívá i bezplatného přístupu k internetu a sama se podivuje lidem, kteří se
vymlouvají na to, že přístup k internetu nemají. Rozčiluje ji, když vidí bezdomovce,
kteří chodí do knihovny spát a ruší zde návštěvníky. Kazí pak dle jejího názoru
atmosféru knihovny, která má být dle jejích slov místem klidu a informací a nemá
poskytovat azyl bezdomovcům. Od toho tady fungují jiné organizace. Dále vyprávěla,
že ona sama abstinuje a je tímto v prostředí lidí bez domova považována za divnou. Ona
však zase nechápe, jak někteří lidé dokáží dát všechny své peníze do alkoholu.
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4.2 Rozhovory se zdravotnickými pracovníky
4.2.1 Prim. MUDr. Ladislav Strnad
•

Vznik a fungování specializované ordinace pro rizikové pacienty
Pan doktor Strnad nastoupil do nemocnice Na Bulovce v roce 1998, kde měla na

starosti jak pacienty HIV pozitivní, tak pacienty hospitalizované v nemocnici Na
Bulovce. Po tomto roce začalo HIV pozitivních pacientů v České republice narůstat a
na Bulovku se začali sjíždět i mimopražští pacienti. Pacienti začali totiž navštěvovat
běžné stomatology v republice, kteří ovšem začali míti strach z ošetřování pacientů
nakažených hepatitidou či tuberkulózou. Docházelo pak tedy k situacím, kdy běžní
stomatologové posílali tyto pacienty na vyšetření do nemocnice Na Bulovce s
přesvědčením, že zde působí speciální ordinace pro HIV pozitivní. „Což ovšem nebyla
pravda. Tyto pacienty jsem ošetřoval já a když už jsem tam přišel, tak jsem měl
vyhrazený jeden den v týdnu, konkrétně to bylo úterý a tento den tyto pacienty
ošetřoval. Začal být problém s tím, když přišel někdo mimo tuto pracovní dobu s
nějakou akutní potíží. To znamenalo to si toho pacienta vyčlenit na konec pracovní
doby buďto dopoledne nebo odpoledne a prostě na úkor těch ostatních pacientů ho
ošetřit.“
Další věc, o které pan primář hovořil, byla ekonomická, respektive finanční
náročnost provozu ordinace. Zdravotničtí pracovníci se při takové činnosti musí více
chránit před možnými nákazami a používá tedy jednorázové operační soupravy, roušky,
ochranné brýle, štíty či speciální rukavice. Pokud by se tedy měli tito pacienti míchat s
běžnými, tak vždy se musí po nakaženém pacientovi celá ordinace speciálně hygienicky
ošetřit, což „zase nese určitý prodlevy, kdy se nevydělává“.
Pan primář proto začínal otevírat otázku specializované zubní ordinace jak u České
stomatologické komory, tak na Magistrátu Hl.m. Prahy a u Hlavního hygienika Prahy.
Jeho nápad měl veliký ohlas, avšak na realizaci neměla ani jedna dotázaná strana
peníze. Proto se rozhodl MUDr. Strnad založit občanské sdružení Ad hominem, jehož
cílem je mimo jiné i „umožnit start provozu speciální zubní ordinace pro pacienty s
rizikovými infekcemi“ (adhominem.cz). Tomuto sdružení se podařilo získat na projekt
specializované zubní ordinace pro rizikové pacienty peníze na vybavení ordinace a
Magistrát Hl.m. Prahy na své náklady, jakožto majitel budovy nemocnice, přizpůsobil
místnosti pro účely stomatologické ordinace. Od Magistrátu Hl.m. Prahy dostává
ordinace MUDr. Strnada rovněž pravidelně granty na provoz. Občanské sdružení Ad
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hominem poté takto zařízenou ordinaci bezplatně zapůjčilo nemocnici Na Bulovce.
Vznikly tedy dvě ordinace, jedna pro neinfekční pacienty a druhá pro infekční pacienty,
kteří mohli docházet kterýkoliv den. Každou ordinaci vedl jeden stomatolog, kdy
MUDr. Strnad ordinoval v té pro infekční pacienty. V této době funguje sedm AIDS
center po celé České republice, které by měly mít nasmlouvané stomatology pro HIV
pozitivní – avšak ne všude to funguje, jak říká pan doktor. Proto je jeho spektrum
pacientů „po těch 15 letech opravdu od Aše až po někam po tu Ostravu“.
Když se rozkřiklo, že tato specializovaná ordinace skutečně v Praze funguje, začali
se do této ordinace ještě více zasílat pacienti nakažený hepatitidou a tuberkulózou, mezi
nimi rovněž i bezdomovci. „Ovšem u bezdomovců nikdy nevíte, jaké riziko tam hrozí.“
Tehdejší ředitelce nemocnice Na Bulovce se snažil pan primář odpovědět na její
otázku, proč tato ordinace, i když je soukromá, vydělává tak málo peněz. Je dle jeho
názoru kvůli tomu, že „ostatní stomatologové dělají úplně jiný druh pacientů a v jiném
režimu“. Pan primář si také vedl statistiku a jak se mu poté ukázalo, oddělení
nevydělávalo zejména proto, že mělo tzv. rozpuštěné náklady, muselo platit
management

nemocnice.

Ředitelka

nemocnice

navrhla

privatizaci

ordinací.

Momentálně tedy Bulovka poskytuje ordinaci prostory a pan primář platí nemocnici za
ordinaci nájem. MUDr. Strnad pracoval rovněž na částečný úvazek ve Výzkumném
ústavu stomatologickém. „Nicméně, to číslo těch HIV pozitivních za tu dobu (...) tak
narostlo, že opravdu už nemám kapacitu na to, abych se věnoval hepatitidám nebo
bezdomovcům. (...) Jsou to výjimečné případy. Občas, když mi zavolají z Naděje a
řeknou, že je to pacient solidní, který je u nich vedený, má tam i zdravotní dokumentaci,
tak jsem schopen a ochoten se na něj podívat. Ale ne prostě masově a veškerý pražský a
nejenom pražský bezdomovce abych dělal jenom já, protože bohužel už to tak vypadá,
že téměř veškerý HIV pozitivní v České republice dělá tato ordinace.“ Pár pacientů,
kteří prvně přišli za panem doktorem jako bezdomovci, se stali jeho stálými pacienty a
později si našli i práci. Minulý rok Naděje kontaktovala pana doktora s žádostí o
vyšetření jejich klientů jen, dle odhadu pana doktora, asi třikrát. V té době ještě
ordinace nepřijímala infekční pacienty celých 5 pracovních dnů a pan doktor byl
přehlcen HIV pacienty, které musí ošetřovat přednostně.
•

Návaznost péče

Ordinace je otevřená pro bezdomovce prostřednictvím Naděje, avšak „vzhledem k
těm rizikům, který u bezdomovců jsou, jsme požadovali, aby ti, který k nám půjdou,už
byli určitým způsobem jednak edukovaní a druhak vyšetření po lékařské stránce, tím je
40

Bakalářská práce
myšleno celkové ošetření. To znamená, že daný pacient by měl mít zájem o to k nám
přijít, případně chodit i později na ošetření, tedy nejenom na to akutní, ale i dál
docházet na prevenci.“ Před přijetím do ordinace pana doktora Strnada je nutné znát
zdravotní stav pacienta. „Nikdy nevíte, co ten pacient, zvláště bezdomovec, který léta
žije venku, co má všechno za problémy (...) když nám tam začne omdlévat (...), tak bych
měl samozřejmě ošetřovat v nějakým jiném režimu než v jakém vyšetřuji úplně
normálního pacienta. To jsou všechno tyto ohromná rizika, která z toho vyplývají z
tohoto typu ošetřování a myslím si, že je to jeden z důvodů, proč tedy běžný stomatolog
tyto pacienty neošetřuje. Nejenom tedy proto, že nejsou pojištěný. A také občas jsou to
lidé, kteří jsou těžcí alkoholici. Takže to jsou všechna ta rizika, která z toho ošetřování
bezdomovců plynou.“
•

Orální zdraví bezdomovců

Chrup mají bezdomovci dle soudu pana doktora zanedbaný. „Jsou to kariézní zuby,
viklavý, paradentózní a víceméně se také vracejí k situaci, která byla před několika sty
lety a to že si zuby trhají navzájem.“ Teprve v situaci, kdy už se jedná o velké otoky a
bolesti, dorazí se nechat ošetřit profesionálem. Mají možnost zajít na pohotovost, kde je
mají povinnost ošetřit. „Legislativa praví, že by se neměl akutní závažný případ
odmítnout ošetřit. Když to vztáhnu na sebe, tak teoreticky by to mělo platit i na mě, ale
já jsem v trošku jiný situaci. Já mám opravdu ty infekční pacienty, takže abych je
neohrozil, poněvadž kolikrát jejich zdraví je docela chatrný, tak bych nerad je ještě
připletl mezi tyto pacienty, bezdomovce. Nicméně normální běžná praxe by si měla tu
chvíli na ně najít, případně na klinice.“ Zanedbaná dentální péče v případě zánětů či
zkažených zubů může vést ke vzniku abscesu a vede k tomu, že bakterie způsobené
touto infekcí pak putují do oblastí těla, s kterým mají pacienti problémy. U
bezdomovců to MUDr. Strnad odhaduje na revmatismus, záněty osrdečníku, na což lidé
ve středověku umírali. Blízko ložiska infekce, tedy v dutině ústní je rovněž centrální
nervový systém či krk, takže může hrozit i riziko udušení. To platí nejen o zubech jako
takových, ale rovněž i o dásních. Infekce ohrožuje člověka samotného.
•

Organizace stomatologické péče pro bezdomovce
Na otázku, zda by mělo smysl pořizovat speciální ordinace pro bezdomovce

odpověděl pan doktor, že je dost možné, že by ordinaci i tak navštěvovali jen v nouzi
nejvyšší. „Druhá věc je zřízení ordinace jakožto takové. Muselo by to celý být zřízený z
nějakých jiných prostředků, protože v dnešní situaci, kdy zubařů je málo, Komora už
dospěla tak daleko, že absolvent, který dokončí studium, si může hned otevřít
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soukromou praxi“. Mladí absolventi se snaží dostat k praxi, která jim vydělá co nejvíce
peněz a výhledově dle MUDr. Strnada není mnoho absolventů, kteří by s touto
skupinou pacientů chtěli pracovat.
Příhoda s bezdomovcem:
Pan doktor vyprávěl příběh, kdy mu Naděje doporučila jednoho bezdomovce, který
byl těžký alkoholik. Dostali rovněž z Naděje varování, že pije benzín. Potřeboval
vytvořit horní a dolní celkovou protézu. Měl ke všemu dentální anomálii, která se
vyznačovala dvojnásobnou dolní čelistí oproti horní. Společně s laboratoří se podařilo
tuto protézu vyrobit funkční a pacient i lékař byli spokojeni. Za měsíc volala Naděje s
žádostí o další novou protézu pro téhož člověka, poněvadž ji bezdomovec již neměl a
tvrdil, že mu jí ukradli. Druhou protézu však již bylo nutno zaplatit, na což pacient
samozřejmě neměl peníze. „Nicméně velký problém těchto pacientů je, že chodí jenom
v nouzi nejvyšší. Potom to jsou hrozně komplikované případy, u kterých nezřídka trvají
zákroky půl hodiny, hodinu a pohybujete se ve velmi rizikové oblasti, protože nevíte, co
ten člověk má nebo měl za nemoci a co vlastně všechno ještě může tuhle věc
zkomplikovat.“
4.2.2 MUDr. Setijarta Mangoenkoesoemo
•

Zdravotní problémy bezdomovců
Pan doktor, jakožto praktický lékař, může dle svých pravomocí pacienty pomocí

prášků zbavit otoku či utlumit bolest v případě, když vidí, že v místě bolesti není zánět
a doporučí jim navštívit zubního lékaře. Do jeho ordinace s bolestmi zubů či jinými
problémy s ústní dutinou zamíří zhruba 2 pacienti týdně. V drtivé většině však přijdou
právě kvůli bolestem zubů. Pokud však zub potřebuje vytrhnout či jiný odborný zásah,
který pan doktor jako praktik provádět nemůže, jsou pacienti posláni si vyhledat
zubního lékaře. „My ho totiž nemáme. Dřív jsme měli na Bulovce pana doktora
Strnada“. Pan doktor nemůže dělat úkony, které náleží specialistovi, „protože to má své
riziko. Kdybych to udělal špatně, potom se nějaké případné zhoršení může svádět na
mě. Já totiž nejsem zubař. (…) Něco jiného je, když jsem v džungli, tak to musím udělat
– poskytnout první pomoc.“
Když k němu do ordinace přijde pacient-bezdomovec a má problémy se zuby, tak
pan doktor nejprve zkontroluje, zda daný problém nezpůsobily například záněty od
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krčních mandlí či celého krku. Pokud se zde zánět nevyskytuje, dostane pacient prášky
proti bolesti.
•

Návaznost péče
Pan doktor předpokládá, že pacient si na jeho doporučení zubaře najde a navštíví

jej. Již však nemá o jejich stavu žádnou zpětnou vazbu, poněvadž se pacient s orálními
problémy už nevrátí. „Protože pokud ví, že zubař mu od bolesti nepomůže, tak se ke
mně už nevrátí, poněvadž já bych ho zase poslal zpět. Nemohu mu pomoci.“ Aby mohl
pacient navštívit zubního specialistu a nedočkal se případného odmítnutí, dostane od
pana doktora doporučení. Zde je uvedeno, že navštívil ordinaci Naděje a také je zde
zmíněn jeho zdravotní stav. S žádankou pak může dorazit k zubnímu lékaři. Toto
doporučení z rukou praktického lékaře či lékařky Naděje je povinně vyžadováno u
MUDr. Strnada. Nyní však ordinace Naděje není s MUDr. Strnadem v kontaktu a tudíž
ordinace nemá o svých pacientech zpětnou vazbu. Vzhledem k tomu, že autorka práce
kontakt na MUDr. Strnada měla, domluvila s panem doktorem Strnadem schůzku s
ordinací a vedením Naděje, kde se měly obě strany domluvit na sdílení dokumentace o
zdravotním stavu pacienta mezi ordinacemi. Schůzka byla naplánována na začátek
června.
•

Orální zdraví bezdomovců
Celkové zdraví bezdomovce může nedostatek zubní péče dozajista ovlivnit. Jak

dokládá pan doktor Setijarta Mangoenkoesoemo, může to přímo ohrozit i život
pacienta. Sestra přítomná v ordinaci dodává, že trpí poté hlavně žaludek, poněvadž
bezdomovci nedokáží kvůli problémům se zuby a dásněmi pořádně potravu rozkousat a
polykají ji vcelku. Sestra poukazuje na to, že dostávají chléb zadarmo, ale kůrky
vyhazují, protože je nerozkoušou. Podle doktora mohou pak vznikat další komplikace
kvůli bakteriím, které se vytvoří v dutině ústní. Dle pana doktora mají jejich pacienti
často z důvodu špatné zubní péče zánět ledvin, se kterým je nutné poslat pacienta hned
do nemocnice.
•

Organizace stomatologické péče pro bezdomovce
Stomatologické oddělení na Naději nemají, ordinuje zde pouze praktický lékař a

gynekolog. V případě dentálních problémů se pacienti zasílají k zubním lékařům.
Předtím měla ordinace Naděje kontakt na MUDr. Strnada. Avšak sestra, která to
zařizovala, již z ordinace odešla a nahradila ji sestra nová. Ta však kontakt na pana
Strnada již nemá a jak říká pan doktor „pokud sestra neví, já pak nevím vůbec nic“.
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Předchozí sestra však dle pana doktora volala panu Strnadovi maximálně jednou do
měsíce, poněvadž pan doktor měl plně obsazené termíny.
Situace dle pana doktora vypadá tak, že když pacient dorazí k zubaři a ten jej
vyšetří, předepíše mu pak léky, na které však už pacient nemá, i kdyby to mělo být
pouze 30 korun. Pacienti pak mají možnost přijít zpět do ordinace Naděje a dostat zde
předepsaná antibiotika v případě, že je ordinace bude mít k dispozici.
Ordinace Naděje by ráda uvítala zubaře, který by zde byl k dispozici celý týden.
Sám pan doktor nemohl pro sebe dlouho najít zubaře a ví, že jich je nedostatek. Pan
doktor pochází z Indonésie, je tedy v České republice cizincem. A cizinci mají stejný
problém najít v ČR zubaře jako bezdomovci. V ordinaci nově funguje na tři a půl dne v
týdnu i gynekolog.
Jak však sestra podotkla, „je zajímavé, že od těch zubů vznikají všechny nemoci, v
zásadě většina chorob, na druhé straně zase z pohledu bezdomovství to není zas tak
podstatné. Pro něj, co je podstatné, jsou finance a bydlení.“ Doplněna pane doktorem:
„Prvně to bydlení, pak stravování. A pak zdraví.“ „A pak někde v tom zdraví je ten
zubař. Tam někde vzadu. Až když to začne bolet.“, dokončila sestra.
4.2.3 Zdravotník Petr Ševčík
S Petrem byl veden spontánní rozhovor, z kterého však vzešly zajímavé závěry. Petr
narážel na běžné tvrzení bezdomovců, které většinou zní „Ty jsi to nikdy nezažil, ty
nevíš, jaké to je“. Petr říká, že aby člověku mohl opravdu pomoci, nemůže být ve stejné
situaci jako on. „Musím být plavec a musím mít nějaké zázemí (…), abych tomu člověku
mohl nějak pomoci. Když budu neplavec, tak mu houby pomůžu.“ Podle Petra špatný
chrup u bezdomovců znamená jednostrannou stravu, „která vylučuje v podstatě
jakoukoliv zeleninu, protože jí ten člověk neukousne a to co ukousne, tak nerozmělní.
To znamená, že má špatné zažívání, trávení a zároveň, jak je ta strava jednostranná,
tak dochází k tomu, že ty lidi konzumují především mastné výrobky, nějaké vyhozené
majonézy atd.. S chlebem. A tudíž je to celkem nezdravá strava. Takže si myslím, že se
tak připraví tak o 20 let života. (…) Ono když je člověk doma a uvaří si, tak je to jiný.“
Petr sám poznamenal, že péče o zuby by byla u bezdomovců druhořadá, kdyby
dostávali parenterální výživu133 či různé nutridriky. Ale to není v této situaci možné.
„Charity také nevaří pro lidi bez zubů a v podstatě by měly. Měli bychom jídelníček
133 Zabezpečuje dodávání potřebných živin do těla mimo trávicí ústrojí přímo do krevního oběhu
(Parenterální výživa. Zdravotnické noviny [online]. 11.9.2007 [cit. 2013-07-29]. Dostupné z:
<http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/parenteralni-vyziva-319054>.)
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postavit tak, aby měli klienti vyváženou stravu, jenže to není v našich podmínkách.“
Petr přiznává, že zdravotní problémy se zuby neohrožují člověka akutně, ale
dlouhodobě. A nad věcmi v dlouhodobém horizontu nejsou bezdomovci schopni
přemýšlet.

4.3 Rozhovor se sociální pracovnicí
Sociální pracovnice Bc. Zuzana Janoušková, DiS. pracuje u Naděje již 4 roky.
Předtím působila jako dobrovolnice v azylovém domě pro ženy.
•

Dostupnost stomatologické péče pro bezdomovce

Sociální pracovnice Zuzana Janoušková je toho názoru, že dentální péče je pro
bezdomovce v Praze nedostupná. Sama vnímá stomatologické služby za nedostupné i
většině běžné populace, poněvadž ordinace jsou přeplněny z důvodu malého počtu
ordinujících stomatologů. „Často se setkáváme v rámci mobilní sociální služby s tím, že
lidé po nás chtějí informace ohledně stomatologické péče, ale my je prostě nemáme
pořádně kam odkázat, protože ty zařízení jakoby nejsou. Je sice jedno na té Bulovce,
ale to je spíše pro infekční pacienty, takže je to určitě nedostatečné.“
•

Vstřícnost

Ze své zkušenosti Zuzana Janoušková ví, že bezdomovcům je často odmítáno
poskytnutí lékařské péče. „Přece jenom děláme doprovody (…) do zdravotnických
zařízení a hodně často se setkáváme s odmítnutím nebo nějakým nevhodným chováním
vůči klientům. Tam na ně není nahlíženo jako na nějakého jiného pacienta, ale s
určitým odporem a opovržením vůči té osobě. A stomatologie, tím že to je specifičtější
obor a většinou mívají soukromé praxe, tak se moc nezabývají touto cílovou skupinou.“
Konkrétně ke stomatologům se doprovody nedělají, sociální pracovnice spíše odkazují
na jednotlivé ordinace a je na klientech, zda to zkusí nebo ne. „Vždycky záleží na
lidech, na koho narazí, jestli je přijme do té ordinace nebo ne.“ Za bariéry v
dostupnosti péče vnímá absenci dokladů, absenci správně hrazeného pojištění, platby u
lékařů a omezená dostupnost ke specializované zdravotní péči, jako je například péče
stomatologická.
•

Organizace dentální péče pro bezdomovce

Pokud přijde klient za sociální pracovnicí s prosbou, že má problémy se zuby a má
bolesti, jediné, co v té chvíli může Naděje nabídnout, je praktický lékař, který může
napsat doporučení ke stomatologovi. „Když je tam to doporučení, tak tomu lékaři na
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druhé straně se těžko říká ne.“ Jinak musí sociální pracovnice odkazovat na ordinace
běžných stomatologů a je na klientech, zda k nim dorazí na vyšetření.
Mobilní sociální služba zahrnuje i základní zdravotní péči. Když však přijde klient a
požádá je o prášky k utišení bolesti způsobeném zubním problémem, nemůže mobilní
služba Naděje tyto prášky poskytnout. Odkazuje proto do ordinace praktického doktora
Naděje s tím, že upozorňuje klienty na to, „že je to něco, co řeší nějaký následek
něčeho jiného, ale ne tu příčinu. A tam je právě u nás ta mezera v tom, že je nemáme na
koho odkázat a nemáme jistotu, že jim ta péče bude poskytnuta.“
Dle sociální pracovnice je zdravotní systém nastavený tak, že stomatologická praxe
je zaměřená na běžnou populaci, která disponuje příjmem a platí si zdravotní pojištění.
V současné době je většina stomatologických zákroků zpoplatněna, kdy běžná populace
má finance na úhradu, bezdomovec však nikoliv. Zubní ordinace pro bezdomovce tu
však neexistuje. „Kdyby tady bylo něco co máme v rámci Naděje praktického lékaře,
teď i gynekologa, kdyby tady byla i nějaká stomatologická ordinace přímo pro tyto lidi,
bylo by to jednodušší. Nicméně si myslím, že jedna ordinace byla by fajn, ale nevyřešila
by ten problém, protože těch lidí je tolik, že by to ten lékař ani nepokryl. “
Na otázku, zda by byl u klientů zájem o zubní péči, odpověděla sociální pracovnice,
že je to hodně individuální. Pokud je člověk závislý, zuby jej zajímají méně v
porovnání s člověkem, který není ovlivněn závislostí a snaží se svoji situaci změnit. „V
rámci této mobilní sociální služby máme možnost vydávat kartáčky na zuby, pasty a ta
poptávka tady je. Když není, tak je to z toho důvodu, že lidi ty zuby nemají (…) to je
otázka, jestli je to péčí, která byla nedostatečná z jejich strany a nebo jestli je to
následek něčeho, co jim nemohlo být poskytnuté.“
•

Návrhy na zlepšení

„Určitě by nebylo špatné, kdyby byla možnost nějaké stomatologické ordinace pro
lidi bez domova (…) jako je to u nás. Praktický lékař nebo gynekolog je poskytovaný
bezplatně, klienti nemusí platit žádné vstupní poplatky, ošetření je možné i bez dokladů
totožnosti a vlastně to, co většinou bývá bariérou v běžných zdravotnických zařízeních,
tak v těchto zařízení bariérou není. Tak asi nějaký zařízení, který by poskytlo služby i
lidem bez domova.“
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4.4 Shrnutí výsledků výzkumu
Výzkum se zaměřoval především na zkušenosti klientů mobilní ambulance Naděje s
dostupností stomatologických služeb v Praze. Byl doplněn expertními rozhovory se
zdravotnickými pracovníky a sociální pracovnicí.
Věk klientů Naděje na stanovištích Prahy 1, kteří byli dotazováni, se nacházel v
rozmezí od 25 do 68 let. Rozhovory byly provedeny se dvěma respondenty, kteří
nepřesáhli 30 let věku, dále se třemi respondenty do 40 let věku, jedním dotazovaným,
který nepřesáhl hranici 50 let, třemi respondenty do 60 let věku a jedním respondentem
do 70 let. Doba strávená na ulici se u dotazovaných klientů Naděje pohybovala od 4
měsíců do 23 let. Respondent, který strávil na ulici nejdelší dobu, byl rovněž z
dotazovaných nejstarší.
Osobní zkušenosti s dostupností dentálních služeb má celkem šest respondentů,
zbylí čtyři respondenti touto zkušeností nedisponují, poněvadž u zubaře v Praze za
dobu svého pobytu na ulici ještě nebyli. Z šesti respondentů, kteří mají určitou
zkušenost s přístupem ke stomatologickým službám, celkem čtyři respondenti
vypověděli, že nevnímají žádné bariéry při ošetřování a s přístupem zubních lékařů
mají dobré zkušenosti, což je pozitivní. Tři z těchto respondentů, dva muži a jedna
žena, mají vlastního zubního lékaře, kterého navštěvují. Žena byla nejprve v ordinaci
zubního lékaře odmítnuta, avšak na základě toho, že daný stomatolog neměl smlouvu s
všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jejíž klientkou daná osoba byla. Toto odmítnutí
sama dotazovaná považovala za svoji chybu a obrátila se na jiného stomatologa, ke
kterému nyní dochází. Další respondent byl jednou na pohotovosti, kde zaplatil
poplatek, ale více pak za stomatologem nepřišel, proto dle jeho slov nemůže hodnotit
dostupnost služeb. Negativní zkušenosti měla s dostupností dentální péče pouze jedna
dotazovaná z deseti, poněvadž neměla peníze na poplatek a proto musela ordinaci
opustit bez ošetření. Z důvodu placených služeb přestala chodit k lékařům. Celkem
čtyři respondenti nemají žádné předchozí zkušenosti s dostupností stomatologické péče
a nenavštěvují zubaře. Jeden z respondentů odmítá chodit k zubaři z principu, poněvadž
si platil za minulého režimu 42 let nemocenské pojištění a očekával, že se o něj stát
poté postará. Mezi další důvody respondentů patří nedostatek peněz na stomatologické
služby, absence dokladů, strach z vrtačky, stud134 či pocit, že zubař již není potřeba,

134 Viz De Palma 2007
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když zbývá v ústech jen pár zubů nebo také získané informace od jiných bezdomovců,
že v běžné zubní ordinaci bezdomovce nepřijímají.
Právě informovanost bezdomovců se jeví jako výrazná bariéra v dostupnosti zubní
péče. Zda je či není člověk informovaný o svých zdravotních problémech a jeho
důsledcích nebo o službách, kterých může využít, se odráží na zdravotním stavu
dotazovaných klientů Naděje. Tři z dotazovaných netuší, kam by se obrátili, kdyby
potřebovali získat informaci o svém zdravotním stavu či poskytovaných službách, na
které by mohli mít nárok. Dva další dotazovaní míní, že by je lékař neošetřil a jiné
informace nemají. Pouze dva respondenti by se v případě dotazů obrátili na své zubní
lékaře, další člověk by se obrátil na Centrum sociálních služeb v Praze a jeden by
navštívil pohotovost. Poslední dotázaná by si našla potřebné informace na internetu, ke
kterému má zdarma přístup z Městské knihovny v Praze.
Sociální pracovnice Bc. Zuzana Janoušková, DiS. podotýká, že i když většinou
bývá o informace ohledně stomatologické péče u mobilní ambulance Naděje zájem,
nemůže ambulance klienty nikam specificky odkázat. Pro tyto klienty neexistují totiž
specializovaná dentální zařízení, která by je ošetřila bez ohledu na bariéry, na které
naráží u běžných stomatologických ordinací. Nedostupnost stomatologické péče v
Praze je spojována především s absencí dokladů a s poplatky u lékařů. Všechny
doklady totožnosti ale chyběly celkem jen dvěma dotázaným respondentům a další dva
lidé disponovali pouze kartičkami zdravotní pojišťovny. Všichni tito lidé však zubaře v
Praze ještě nenavštívili a nemají proto žádnou osobní zkušenost s odmítnutím lékaře.
Větší překážkou jsou poplatky za dentální služby, na které nemají bezdomovci peníze.
S problémy zaplatit za dentální služby se potýká každý dotazovaný klient Naděje.135
Celkem u čtyřech výpovědí byly zmíněny poplatky jako hlavní bariéra při dosahování
na stomatologickou péči.
Bariéry, na které naráží bezdomovci při dosahování péče u běžných ordinací, se
nevyskytují u zařízení zaměřených na rizikové pacienty, mezi které se řadí i
bezdomovci. Jak zmiňuje prim. MUDr. Ladislav Strnad, specializovaná zubní ordinace
pro rizikové pacienty se od běžné ordinace se v první řadě liší finanční náročností
vedení ordinace z důvodů jednorázových nástrojů a pravidelného hygienického
ošetřování ordinace. Vyžaduje to čas, kdy ordinace nemůže pečovat o pacienty, tedy
vydělávat peníze. Právě peníze jsou velikou překážkou při vytváření těchto
135 Ke stejnému závěru ve své práci dochází Michlová 2012.
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specializovaných ordinací. Druhým výrazným rysem tohoto zařízení je, že je
poskytováno zdarma a personál je na tento druh pacientů zvyklý a nekouká na ně s
despektem. Tato ordinace je tedy připravená na veškerá rizika, která jsou spolu s
ošetřováním rizikových pacientů, tedy i bezdomovců, spojena. Z toho důvodu Naděje
kontaktovala MUDr. Strnada za účelem možného zasílání jejich klientů na ošetření.
Ordinace MUDr. Strnada a ordinace Naděje spolu však v této době nejsou v kontaktu.
Autorka práce proto v dubnu 2013 navrhla oběma ordinacím společnou schůzku, při
které by se vedení Naděje a ordinace praktického lékaře domluvily s panem doktorem
Strnadem na možné zpětné vazbě a častější komunikaci. Schůzka byla naplánována na
začátek června, avšak kvůli náhlým povodním, které zasáhly centrum Prahy, se
nemohla uskutečnit. Autorka se plánuje sejít s oběma stranami ve druhé polovině roku
2013.
Stomatolog, praktický lékař i sociální pracovnice považují za důležité zřídit
specializovanou ordinaci pro bezdomovce. 136 Lékaři se na druhou stranu shodují na
tom, že bezdomovci budu nadále navštěvovat zubaře na poslední chvíli, kdy už bude
bolest nesnesitelná a nebudou navštěvovat zubního specialistu pravidelně. Dotazovaní
bezdomovci ale využívají pravidelně stomatologických služeb pouze ve chvíli, kdy
mají vlastního stomatologa, což by bylo v případě zavedení specializované ordinace
možné. Ve výzkumném vzorku mají nyní pouze dva jedinci svého stálého zubaře a ti
pravidelně stomatologa se svými dentálními problémy navštěvují.137 Další tři klienti
neváhají zubaře, kterého již navštívili, znovu kontaktovat, ale pouze v případě dalších
velkých problémů. Zbylých pět respondentů zubaře nenavštěvuje a jeden si v případě
silné bolesti své zuby vyláme. Podle sociální pracovnice pouze jedna ordinace nebude
schopná pokrýt počet lidí, kteří by měli o službu zájem.
Podle zkušeností MUDr. Strnada se běžné stomatologické ordinace zdráhají
poskytnout zubní péči bezdomovci především kvůli velikému riziku, které vyšetřování
bezdomovců nese. Rizikoví pacienti mohou být na zubním křesle ošetřováni nezřídka
hodinu a tyto zákroky jsou pro lékaře často náročné. Je nutné znát před ošetřením
zdravotní stav pacienta, aby se lékař mohl připravit na možné komplikace při
prováděném zákroku. Žádanku o stomatologickou prohlídku do běžné ordinace spolu s
výpisem svého zdravotního stavu může bezdomovec získat u praktického lékaře Naděje
136 Viz Fitzpatrick 2004 či Šupková 2007
137 Viz Michlová 2012

49

Bakalářská práce
MUDr. Setijarty Mangoenkoesoemo. Avšak doktorovi zkušenosti jsou takové, že o
stavu pacienta nemá žádnou zpětnou vazbu a tudíž neví, zda pacient k zubaři dorazil.
Jak doplňuje sociální pracovnice Bc. Zuzana Janoušková, DiS, tak vždy záleží na
lékařích, zda pacienta přijmou či ne. Zdravotní systém je dle jejího názoru nastaven tak,
že zpoplatněné stomatologické služby jsou poskytovány běžné populaci, která
disponuje penězi ze svého příjmu. Bezdomovec však tyto služby nemá jak zaplatit.
Nedostupnost stomatologické péče může mít vážné dopady na celkové zdraví
bezdomovců. Dle MUDr. Strnada může vzniklý absces v dutině ústní vést u
bezdomovců k revmatismu, zánětům osrdečníku či může hrozit riziko udušení. V
ordinaci se MUDr.

Mangoenkoesoemo většinou setkává s pacienty, kteří mají z

důvodů špatné péče o své zuby a dásně zánět ledvin. Jak poznamenává také zdravotník
Petr Ševčík, bezdomovci kvůli svému chybějícímu chrupu jedí jednostrannou stravu,
která zahrnuje mastné pokrmy a chléb, čímž se dle jeho názoru připravují zhruba o
dvacet let života. Dle MUDr. Mangoenkoesoemo trpí u bezdomovců právě z důvodů
neschopnosti klientů rozmělnit potravu převážně žaludek.
Stav orálního zdraví klientů Naděje ze stanovišť Praha 1 je špatný. Sedm z
dotázaných přímo zmínilo, že mají velké problémy se zuby. Z těchto sedmi lidí
jednomu člověku chybí celý chrup z důvodu paradentózy, kterou trpěl již před svojí
kariérou bezdomovce. Nosil protézu, která mu však byla v roce 2011 odcizena. Plánuje
se domluvit na nové protéze. Paradentózou trpí i další dotázaná, které zbývají v ústech
čtyři zuby. Další tři z dotázaných zmínili problémy se zubními kazy, které jsou
doprovázeny silnými bolestmi. Tyto bolesti jeden respondent řeší buď vylomením zubu
nebo polknutím prášku proti bolesti. Proti práškům se však jedna respondentka se
zubními kazy radikálně vymezila a nespolkla by je z toho důvodu, že by ji neudělaly
dobře na žaludek. Jedna respondentka se u své zubní lékařky léčila se zánětem, který ji
kvůli zánětu zubu koloval v těle. Další dotazovaný měl na začátku roku 2013 zánět
okostice a tvrdil, že zuby si čistí. Pouze tři klienti Naděje zmínili, že se svými zuby
problémy nemají a nebolí je.
Devět z deseti dotázaných mělo rovněž i nějaký další zdravotní problém. Kromě
bolestí zubů a problémy s nimi spojenými se u pěti případů se jednalo o problémy s
dolními končetinami, kdy dva respondenti měli nohy nateklé, další respondent musel
používat k pohybování berle, čtvrtý případ trpěl křečemi a poslední respondentka měla
zánět v kolenním kloubu. V jednom z těchto případů měl dotazovaný v minulosti
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problémy s bércovými vředy, které však již dle jeho slov odezněly. Dále se na seznamu
nemocí objevila u dalších dotazovaných cukrovka, nedávno prodělané neštovice, zánět
okostice, bolesti v břiše či únava z nekvalitního spánku. V případě akutního
zdravotního problému je dobré, aby člověk měl u sebe někoho, kdo mu pomůže. Osm z
deseti dotazovaných má někoho, s kým si na ulici pomáhá a na koho se může v případě
nouze obrátit. Respondenti rádi pomohou i ostatním v nouzi, ale pouze vybraným
jedincům.
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Závěr
Bezdomovcům v dostupnosti dentální péče brání v nynějším systému zdravotní
péče především poplatky, stigmatizace a existence zdravotních rizik, jimiž mohou
ohrožovat jak zdravotnické pracovníky, tak ostatní pacienty. Nedostupnost péče se
projevuje rovněž nízkou informovaností bezdomovců o poskytovaných službách.
Bezdomovci představují rizikovou skupinu, která podobně jako pacienti s rizikovými
onemocněními (HIV, TBC) vyžaduje odlišnou organizaci a jiné zdroje financování
zdravotní péče, která je oddělená od běžného organizačního uspořádání zdravotnického
systému. To vše by však nebylo zapotřebí, kdyby se dařilo bezdomovectví efektivně
předcházet a již existující bezdomovce úspěšně integrovat do společnosti.
Přístup ordinace zaměřené na bezdomovce se liší od přístupu ordinace pro běžnou
populaci především tím, že zde pacienti nenarazí na poplatky a na negativní přístup
lékařů kvůli jejich statusu bezdomovectví. Bezdomovci nejsou obvykle schopni hradit
přímé platby za poskytovanou péči. To však platí i pro řadu ostatních běžných pacientů,
jenže u bezdomovců je tato skutečnost vyjádřena v extrémní formě. Stomatologická
ordinace zaměřená na bezdomovce počítá s riziky infekčních nemocí. Péče o
bezdomovce je z toho důvodu časově a finančně náročnější a také komplikovanější než
o běžného pacienta, poněvadž determinanty zdraví bezdomovců představují výrazně
horší stav jejich dentálního zdraví.
Při pobytu na ulici dochází často ke ztrátám důležitých osobních dokladů (občanský
průkaz, karta pojištěnce, rodný list) a bezdomovec pak „propadne“ systémem platné
právní úpravy. Dochází tak k narušení vazeb (nejen) se sociálním a zdravotním
systémem. Pro stomatology je pak obtížně řešitelná situace poskytovat péči pacientům
bez dokladů ve vztahu ke zdravotní pojišťovně. Systém zdravotního pojištění je totiž
vázán na další údaje, například na trvalé bydliště, které bezdomovci však nejsou
schopni snadno doložit. Dalšími významnými faktory při odmítnutí péče jsou
stigmatizace a strach z rizik infekčních nemocí.
Nedostupnost stomatologické péče může mít vážné dopady na celkové zdraví
bezdomovců, kdy může vést až k smrti. Vzniklý absces v dutině ústní může způsobit
infekci, která se dostane do celého těla bezdomovce a způsobuje mu další zdravotní
problémy. Vzhledem k častému chybějícímu chrupu jedí bezdomovci jednostrannou
stravu, kterou nemohou pořádně rozžvýkat a na základě toho trpí vážnými žaludečními
problémy.
52

Bakalářská práce

Summary
This Bachelor thesis 'Accessibility of stomatologic care for homeless people in
Prague' deals with homelessness and the function of dental care services in the capital
of Czech Republic. The health of homeless people is worse in comparison with the
general population and despite guaranteed equal right to health and the crucial role of
basic health services in the concept of health care some barriers are found. These
barriers emerge in the availability of treatment by conventional dentist in Prague. The
causes of bad availability of health services are based primarily on the shortcomings of
existing laws, which often exclude homeless people from the existing health system.
The main aim of this work is to evaluate the (un)availability of dental care for
homeless people. The secondary aims follow the main aim in questions: how different
are the accesses of homeless dental practices and conventional dental practice to
homeless patients; why are homeless people refused from accessing dental care and
what is an influence on the unavailability of dental care in the overall health of
homeless people.
Theoretical part of work is focused on social exclusion, stigmatization, social
cohesion, human rights and Czech laws related with homelessness and approach to
health care focusing on accessibility of dental care. The last section of theoretical
concepts deals with policy agenda in Prague.
There are two qualitative methods applied in the empirical part, semi-structured and
expert interviews. Semi-structured interviews were used with ten clients of o.s. Naděje.
Expert interviews were used for responses of dentist, general practitioner for homeless
people, medic and social worker.
Research has shown that the unavailability of dental care lies mainly in the
stigmatization of the homeless as well as the existence of health risks. The main
difference from a specialized dentistry resides in the absence of charges, positive
attitudes and expectations of risks. The rejections of homeless are based on lack of
evidence, stigma and fear of the risks of treatment. The unavailability of dental care
carries a profound impact on the overall health of homeless people and can lead to their
death.

53

Bakalářská práce

Použitá literatura
Absces. Velký lékařský slovník. [online]. [cit. 2013-07-28]. Dostupné z:
<http://lekarske.slovniky.cz/pojem/absces>.
BARTÁK a kolektiv. Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty I.
Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2004. 102 s. ISSN 1213-8096
BARTÁK a kolektiv. Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty II.
Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2005. 105 s. ISBN 80-86625-52-4.
BARTÁK, Miroslav. Bezdomovectví v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho
determinanty. Ústí nad Labem: PrintActiv s.r.o., 2011. 200 s. ISBN 978-80-7414-441-7.
BAUMAN, Zygmunt. Globalizace: Důsledky pro člověka. Praha: Mladá Fronta, 1999.
ISBN 80-204-0817-7.
Co je sociální vyloučení. Agentura pro sociální začleňování [online]. 2013 [cit.
2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni>.
COUNCIL OF EUROPE. Towards an active, fair and socially cohesive Europe: Report
on high-level task force on social cohesion. Strasbourg, 28 January 2008. Dostupné z:
<http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TFSC(2007)31E.doc>.
DE PALMA, Patricia Alvarado. Oral health among a group of homeless individuals
from dental professional's and patient's perspective. Stockholm, 2007. Dostupné z:
<http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-051-0/thesis.pdf.>. Karolinska Institutet.
DITTRICH, LO, Petr HÁVA. Determinants of health among homeless population in
the Czech Republic – an empirical study. Central European Journal of Public Health.
2009 Dec;17, 4, s. 175-178. Dostupné z:
<http://www.szu.cz/svi/cejph/archiv/2009-4-02-full.pdf>.
ETHOS: Typology on Homelessness and Housing Exclusion. FEANSTA [online].
2013 [cit. 2013-07-28]. Dostupné z: <http://www.feantsa.org/spip.php?
article120&lang=en>.

54

Bakalářská práce
FIGUEIREDO, Rafael Luis Fiori de. Homelessness and Oral Health in
Toronto [online]. Toronto, 2011 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/30591/3/Figueiredo_Rafael_LF_2011
11_MSc_thesis.pdf>.Diplomová práce. University of Toronto.
FIGUERAS, Joseph, Martin McKEE. WHO. Health Systems, Health, Wealth and
Societal Well-being. 2012, s.302. eISBN 978-0-335-24431-7. Dostupné z:
<www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/164383/e96159.pdf>.
Filling the Gaps in Dental Care. In: National health care for the homeless
council [online]. Vol. 7, No. 3, June 2003 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.nhchc.org/wp-content/uploads/2012/02/hh-0603.pdf>.
FITZPATRICK, Suzanne, Peter KEMP a Susanne KLINKER. Bezdomovství: Přehled
výsledků výzkumů z Velké Británie. české vyd. Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2004.
ISBN 80-86625-15-X. Publikace je překladem anglického originálu Single
Homelessness, on overview of research in Britain, The Policy Press, Bristol, 2000,
ISBN 1-86134-255-1.
Frequently Asked Questions: European Homelessness at a Glance.
In: FEANTSA [online]. 2010 [cit. 2013-07-28]. Dostupné z:
<http://www.feantsa.org/spip.php?
action=acceder_document&arg=88&cle=5187d1bba2e923a51ad03ac07631f1e2b1a599
53&file=pdf%2Ffaq_20document_edits2.pdf>.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4.
GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha:
SLON, 2003. ISBN 0-86429-21-0.
HÁVA, Petr, Pavla MAŠKOVÁ, Tereza TERŠOVÁ. České zdravotnické právo po roce
1990 v kontextu lidských práv se vztahem ke zdraví – 1. část. Zdravotnictví v České
republice [online]. 2011, 2,3, s. 20-27 [cit. 2013-07-30]. Dostupné z:
<http://www.zdravcr.cz/archiv/zcr-2-3-2011.pdf>.
Health and Social Protection: the European Federation of National Organisations
Working with the Homeless. FEANTSA [online]. 2012 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:
<http://www.feantsa.org/code/en/theme.asp?ID=2>.
55

Bakalářská práce
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. 2. vyd. Praha:
Portál, 2008. ISBN ISBN 978-80-7367-485-4.
HOLPUCH, Petr. Sociální politika města Prahy ve světle dlouhodobého bezdomovectví.
Praha, 2008. Dostupné z:
<www.sociologickevecery.fsv.cuni.cz/prace/2009/Holpuch.pdf>. Seminární práce.
Univerzita Karlova v Praze.
Homelessness. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-27]. Dostupné z:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Homelessness>.
Homelessness and Oral Health: “It’s hard to brush and floss on the streets“. National
Center for Education in Maternal and Child Health [online]. June 1999. [cit.
2013-07-28]. Dostupné z: <http://www.ncemch.org/pubs/PDFs/OHhomeless.pdf>.
HRADECKÝ, I., BARTÁK, M., CVRČEK, D. a kol. Definice a typologie
bezdomovství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-86451-13-8.
HRADECKÝ a HRADECKÁ. Bezdomovectví - Extrémní vyloučení [online]. Praha,
1996 [cit. 2012-11-27]. ISBN 80-902292-0-4. Dostupné z:
<http://www.nadeje.cz/vz/bezdomovstvi_exv.pdf>.
HRADECKÝ, PRUDKÝ, KLINECKÝ, TOMEŠOVÁ a VARGA. RADA HMP.
Koncepce pro postupné řešení problematiky bezdomovectví v hlavním městě Praze
v letech 2012 - 2020. Praha, 2011. Dostupné z:
<http://www.demokratickalevice.cz/wp-content/uploads/Priloha-c-1-2-revize-bezdomov
ci.doc>.
HRUBEC, M. Sociální kritika v éře globalizace: Odstraňování sociálně-ekonomických
nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, 2008. ISBN 978-80-7007-286-8.
Inflammation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-27]. Dostupné z:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Inflammation>.

56

Bakalářská práce
KLEJNOVÁ, Jitka. Stav chrupu ovlivňuje celkové zdraví člověka. ČTK. Doktorka.cz:
O zdraví a kráse [online]. 11.6.2007 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z:
<http://zdravi.doktorka.cz/stav-chrupu-ovlivnuje-celkove-zdravi-cloveka/>.
LUKÁČOVÁ, Irena. Nutriční aspekty zubního zdraví. Brno: Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta, květen 2007. 70 s. Bakalářská práce. Dostupné z:
<http://is.muni.cz/th/142428/lf_b/Irena_Lukacova.pdf>.
MAREK, Jakub, STRNAD Aleš, HOTOVCOVÁ, Lucie. Bezdomovectví v kontextu
ambulantních sociálních služeb. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0090-1.
MAREŠ, Petr. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. In: Sociologický časopis.
Vol. 36, No. 3. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2000, s.
285-297.
MICHLOVÁ, Kateřina. Přístup ke zdravotní péči u bezdomovců v Praze. Praha:
Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2012. 81 s.
Vedoucí bakalářské práce MUDr. Petr Háva, CSc. Dostupné z:
<http://digitool.is.cuni.cz:1801/webclient/DeliveryManager?
pid=907006&custom_att_2=direct>.
MUSIL, Jiří et al. Pojetí sociální soudržnosti v soudobé sociologii a politologii [online].
1. Vyd. UK FSV CESES, 2005 [cit. 2013-07-26]. ISSN 1801-1519. Dostupné z:
<http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit04_09_musil.pdf>.
Mouth cancer: Introduction. National Health Service [online]. 31/05/2012 [cit.
2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.nhs.uk/conditions/cancer-of-the-mouth/Pages/Introduction.aspx>.
O nás. Ad Hominem: občanské sdružení [online]. 21.09.2009 [cit. 2013-07-29].
Dostupné z: <http://www.adhominem.cz/onas.html>.
PĚNKAVA, Pavel. Seminář věnovaný sociální práci s bezdomovci [online]. KSP FF
UK, 2011 [cit.2013-07-28]. Dostupné z:
<http://is.jabok.cz/el/JA10/leto2012/S2042/um/zakony_bezdomovci.pdf>.
Pomoc v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 2013 [cit.
2013-07-28]. Dostupné z: <http://www.mpsv.cz/cs/5>.
57

Bakalářská práce
Praha by vytlačila bezdomovce na okraj, architekt chce přístřeší u nádraží. Hospodářské
noviny. [online]. 17. 8. 2010 [cit. 2013-07-28]. Dostupné z:
<http://zpravy.ihned.cz/c1-45744590-praha-by-vytlacila-bezdomovce-na-okraj-architekt
-chce-pristresi-u-nadrazi>.
PRŮDKOVÁ, Táňa, Přemysl NOVOTNÝ. Bezdomovectví. Praha: Triton, 2008. 93 s.
ISBN 978-80-7387-100-0.
RADA HMP. Přílohy ke Koncepci pro postupné řešení problematiky bezdomovectví
v hlavním městě Praze v letech 2012 – 2020. Praha, 2011. Dostupné z:
<http://www.demokratickalevice.cz/wp-content/uploads/Priloha-c-2-2-revize-bezdomov
ci.doc>.
SOKOL, Jan. Moc, peníze a právo. Esej o společnosti a jejích institucích. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2007, 288 s. ISBN 978-80-7380-066-6.
Strategie Evropa 2020. Vláda České republiky [online]. 2013 [cit. 2013-07-26].
Dostupné z:
<http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/st
rategie-evropa-2020-78695/>.
Strategie Evropa 2020 a ČR. Vláda České republiky [online]. 2013 [cit. 2013-07-26].
Dostupné z:
<http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/c
r/eu-2020-a-cr-78696/>.
SUŠA, O. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Praha: Filosofia, 2010.
ISBN 978-80-7007-320-9.
ŠRUBAŘ, Ilja. Neoliberalismus, transformace a občanská společnost. In: Sociologický
časopis. Erlangen-Nürnberg: Institut für Soziologie, Friedrich-Alexander-Universität,
1996, s. 67-78. Dostupné z:
<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/df89b50638e38d2649711293b6f492cedaa5204c_313
_067SRUBA.pdf>.
ŠUPKOVÁ a kol. Zdravotní péče o bezdomovce v ČR. Praha: Grada, 2007. 64 s. ISBN
978-80-247-2245-0. Dostupné z: <http://www.nadeje.cz/vz/zpb.pdf>.

58

Bakalářská práce
VEČERNÍK, Jiří. Transformační procesy v socio-ekonomické perspektivě. In:
Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, s. 259-272. Dostupné z:
<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/eefb7da23c8ef94960fe8d86f79ab426efe283eb_257_
259VECER.pdf>.
WHO. Health Impact Assessment (HIA): The determinants of health. [online]. 2010a
[cit. 2013-07-26]. Dostupné z: <http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/index.html>.
WHO. Health promotion: The Ottawa Charter for Health Promotion. [online]. 2010b
[cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index.html>.
WHO. Social determinants of health: What are social determinants of health?. [online].
2013 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/index.html>.
WHO. Health systems: Equity.[online]. 2011 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.who.int/healthsystems/topics/equity/en/>.
WHO. Health Promotion Glossary. [online]. 1998 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.who.int/entity/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf>.
WHO Europe. How can health care systems effectively deal with the major health care
needs of homeless people? [online]. January 2005 [cit. 2013-07-26]. Dostupné z:
<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/74682/E85482.pdf>.

Declaration of Alma-Ata
Listina základních lidských práv a svobod
Ottawská charta
Ústava České republiky
Všeobecná deklarace lidských práv
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

59

Bakalářská práce
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

60

Bakalářská práce

Seznam příloh
Příloha 1: Osnova pro rozhovor s bezdomovci
Příloha 2: Osnova rozhovoru s praktickým lékařem Naděje
Příloha 3: Osnova rozhovoru se sociální pracovnicí Naděje
Příloha 4: Osnova rozhovoru se stomatologem
Příloha 5: Informovaný souhlas
Příloha 6: Myšlenková mapa
Příloha 7: Past sociálního vyloučení
Příloha 8: Maslowova pyramida hodnot
Příloha 9: Právo na zdraví

61

Bakalářská práce

Přílohy
Příloha 1: Osnova pro rozhovor s bezdomovci

1. Osobní zkušenosti s dostupností stomatologické péče
•

S čím je spojená zkušenost?

•

Kdy byla zkušenost získána?

•

Proč je zkušenost pozitivní/negativní?

•

Jaké jsou bariéry v dostupnosti?

2. Četnost využívání stomatologických služeb
•

Jak často?

•

Z jakých důvodů?

•

Stav jejich orálního zdraví

•

Jaké problémy?

•

Pokud jsou problémy, jak dlouho již trvají?

3. Aktuální zdravotní stav
•

Jaký je problém?

4. Informovanost
•

Zda se zajímají o možnost stomatologického ošetření?

•

Pomocí koho/čeho získávají informace?

•

Proč jsou/nejsou informovaní?

5. Vzájemná pomoc mezi bezdomovci
•

Proč si pomáhají?

•

Kdo jim pomáhá?

•

Jak moc si pomáhají?

•

V čem si pomáhají?

•

Jak si pomáhají?
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Příloha 2: Osnova rozhovoru s praktickým lékařem Naděje
1. Zdravotní problémy bezdomovců
•

kolik dorazí bezdomovců k praktickému lékaři Naděje s problémy s ústní
dutinou

•

jakými zdravotními problémy pacienti trpí

2. Návaznost péče
•

čím si musí projít pacient (služby,odborníci,problémy) od diagnostikování
zdravotního problému v dutině ústní

3. Orální zdraví bezdomovců
•

spolupráce s MUDr. Strnadem

•

zdravotní komplikace pacientů zasílaných k MUDr. Strnadovi

•

úroveň zájmu bezdomovců na dalším léčení

•

vliv nedostatku dentální péče na celkové zdraví bezdomovce

•

vliv nedostatku dentální péče na zdraví populace

4. Organizace stomatologické péče pro bezdomovce
•

názor na organizaci stomatologické péče pro bezdomovce v Praze

•

návrhy na zlepšení

63

Bakalářská práce
Příloha 3: Osnova rozhovoru se sociální pracovnicí Naděje
1. Dostupnost stomatologické péče pro bezdomovce
•

názor na dostupnost stomatologických služeb bezdomovcům

•

proč je odmítáno ošetření u stomatologů

2. Vstřícnost
•

zkušenosti s přístupem stomatologů k osobám bez přístřeší

•

bariéry v dostupnosti

3. Organizace dentální péče pro bezdomovce
•

služby Naděje v případě klientova problému s ústní dutinou

•

fungování zdravotnického systému

•

klienti a zájem o zubní péči

4. Návrhy na zlepšení
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Příloha 4: Osnova rozhovoru se stomatologem

•

Vznik a fungování specializované ordinace pro rizikové pacienty

•

Orální zdraví bezdomovců

•

•

kontakty s Nadějí

•

jakými zdravotními problémy pacienti trpí

•

úroveň zájmu bezdomovců na dalším léčení

•

vliv nedostatku dentální péče na celkové zdraví bezdomovce

•

vliv nedostatku dentální péče na zdraví populace

Návaznost péče
•

čím si musí projít pacient (služby,odborníci,problémy) od diagnostikování
zdravotního problému v dutině ústní

•

Organizace stomatologické péče pro bezdomovce
•

názor na organizaci stomatologické péče pro bezdomovce v Praze

•

návrhy na zlepšení
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Příloha 5: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho využitím

V rámci své bakalářské práce s názvem „Dostupnost stomatologické péče pro
pražské bezdomovce“, která je realizována na ISS FSV UK, bych Vás ráda požádala o
spolupráci na výzkumu. Cílem dotazování je zjistit, jaké máte zkušenosti s dostupností
dentální (zubní) zdravotní péče během Vašeho života na ulici.
Účast na rozhovoru je zcela dobrovolná a dotazování můžete kdykoliv ukončit.
Rovněž nemusíte odpovídat na otázky, které Vám budou nepříjemné.
Pro potřeby analýzy rozhovoru se bude rozhovor zaznamenávat na nahrávací
zařízení. Na Vaši žádost může být nahrávání kdykoliv přerušeno. Rozhovor bude
přepsán do textové podoby.
Informace, které mi poskytnete, budu považovat za důvěrné. Pokud budou části
rozhovoru použity v publikovaném textu, nebudou spojovány s Vaším jménem z
důvodu ochrany Vaší osoby a Vašeho soukromí. Výsledná práce bude použita pro
akademické účely.
V případě jakýkoliv dotazů se prosím obraťte přímo na výzkumnici (email:
janinka.lejckova@gmail.com) nebo na vedoucího bakalářské práce MUDr. Petra Hávu,
CSc. (email: petr.hava@gmail.com).

Datum rozhovoru: ...................................................................
Jméno výzkumnice: …............................................................
Podpis výzkumnice: …............................................................
Vaše jméno: ….........................................................................
Váš podpis: …..........................................................................
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Příloha 6: Myšlenková mapa (vlastní zpracování)
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Příloha 7: Past sociálního vyloučení

Zdroj: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
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Příloha 8: Maslowova pyramida hodnot

Zdroj:
http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/b/bezdomove
ctvi/1-definice-bezdomovstvi.html
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Příloha 9: Právo na zdraví

Zdroj: Háva 2011: 26

70

