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Zajímavosti ze zahraničního tisku

Může si Evropa dovolit zdravotní a dlouhodobou péči pro své
staré obyvatele?
Podle Xenie Scheil-Adlung, koorginátorky zdravotní politiky ILO, lze předpokládat, že určitý podíl starších občanů
bude kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nebo postižení potřebovat zdravotní a dlouhodobou péči. Výdaje na
veřejnou zdravotní péči představují po výdajích na důchodové zabezpečení druhou největší položku HDP (v evropských zemích se pohybují od 5,5 % do 8,5 % HDP). Podle prognóz by se v EU měly výdaje na veřejné zdravotnictví
zvýšit z 6,4 % HDP v roce 2007 na 8,6 v roce 2060, výdaje na dlouhodobou péči by se mohly v období 2007–2050 více
než zdvojnásobit.
Podle nejnovější studie ILO „Can the
European elederly afford the financial burden of health and long-term care?“ jsou výdaje na dlouhodobou péči vyšší pro chudé
než pro bohaté. Ženy a osaměle žijící osoby
jsou nejvíce ohroženy tím, že za tuto péči
budou muset platit z vlastních zdrojů.
Evropské systémy sociální ochrany často
vykazují vážené nedostatky, zvláště pokud jde pokrytí dlouhodobé péče, a v některých zemích neposkytují odpovídající
ochranu pro staré občany. Na zdravotní
péči si musí platit až 95 % staré populace
a 5 % si musí hradit také výdaje na dlouhodobou péči.
Takovéto výdaje vážně ohrožují finanční
udržitelnost jejich domácností a mohou se
stát příčinou jejich zchudnutí. Pokud náklady na péči přesahují celkové příjmy těchto
starých osob, v některých případech vedou

až k jejich zruinování, čímž jsou opět více
ohroženy ženy a osaměle žijící osoby.
Vedle finanční udržitelnosti je dalším problémem dostupnost těchto služeb. V řadě zemí
chybí pro poskytování služeb starším osobám
dostatek vyškolených pracovníků. K zmírnění
jejich nedostatku v zdravotních službách
a dlouhodobé péči by mělo přispět zlepšení
pracovních podmínek v tomto sektoru.
Vzhledem k demografickému vývoji se
zmíněné problémy budou jen prohlubovat,
proto by mělo být pokrytí odpovídajícími
systémy zabezpečení univerzální a tyto systémy by měly být účinnější a efektivnější. Zejména pro systémy dlouhodobé péče by
mělo být k dispozici více prostředků s cílem
zvýšit rozsah poskytovaných služeb, zajistit
jejich finanční dostupnost, dosažitelnost
a poskytování a zvýšit kvalitu služeb tak, aby
adekvátně odpovídaly na potřeby starých lidí.

Osoby poskytující neformální péči v rodinách by měly být pokryty systémem sociálního zabezpečení a měly by za poskytované
služby dostávat finanční kompenzaci. Vedle
rodinných příslušníků se v řadě zemí na
neformální domácí péči o potřebné z velké
části podílí i zahraniční pracovníci.
K odstranění nerovností v přístupu ke
zdravotním službám a dlouhodobé péči pro
staré občany by měl přispět koncept integrované politiky v rámci širšího systému sociální ochrany, čímž by se využil synergický efekt
propojení různých systémů, tj. důchodového
systému, sociální pomoci, zdravotních služeb
a dlouhodobé péče. Tak by se mohlo podařit
odstranit stávající nerovnosti.
Dostat odpovídající zdravotní a dlouhodobou péči v případě potřeby je považováno za základní lidské právo.
Zdroj: ILO
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