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OŠETŘOVATELSKÝ ÚSEK

Vážení klienti, spolupracovníci a čtenáři,
je mi potěšením vám představit práci největšího úseku našeho
Domova. Ošetřovatelský úsek je v současné době rozdělený na čtyři
oddělení. Každé oddělení má svou vedoucí oddělení, všeobecné sestry
a pracovnice v sociálních službách. Úsek řídí vedoucí ošetřovatelského
úseku. Na celém úseku zajišťuje péči 18 všeobecných sester a 50
pracovníků v sociálních službách.
Ošetřovatelská péče je v Domově zajišťována 24 hodin denně
odborně způsobilým personálem. V rámci péče je klientům zajišťována
podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při
zvládání úkonů péče o vlastní osobu: podávání a porcování stravy,
pomoc při přijímání stravy, dodržování pitného režimu, mytí těla,
koupání, péče o ústa, vlasy, nehty, oblékání, péče o prádlo, převlékání
lůžek, změna poloh na lůžku, pomoc při vertikalizaci, stání, chůzi.
Přímou péči o klienty zajišťují pracovníci v sociálních službách.
Základní a specializovaná ošetřovatelská péče je poskytovaná
registrovanými
všeobecnými
sestrami
dle
individuálních
ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře.
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Jedná se především o tyto výkony – odběr biologického materiálu,
aplikace léčebné terapie (příprava a podávání léků do úst, injekčně,
sondou), péče o ránu, ošetření permanentních katetrů, měření
přístrojovou technikou (měření tlaku, pulsu, glykémie), nácvik a
zaučování aplikace inzulínu. Rehabilitační ošetřovatelská péče
napomáhá k udržení a rozvoji soběstačnosti a sebeobslužnosti klientů,
obnovuje komplexní a základní motoriku končetin.
Podpora a pomoc je klientům poskytována na základě jejich
potřeb, schopností a osobních cílů. Prostředkem k jejich naplňování je
proces individuálního plánování služby, kdy klíčoví pracovníci společně
s klienty průběh služby plánují a hodnotí.
Domov poskytuje služby prostřednictvím odborného a
kvalifikovaného personálu, který si neustále zvyšuje kvalifikaci
prostřednictvím odborných kurzů a seminářů, za účelem zkvalitnění
poskytovaných služeb.
To bylo takové krátké představení práce ošetřovatelského úseku.
V některých dalších vydáních se vám představí podrobněji každé
oddělení zvlášť. Přeji vám prožití hezkého podzimu a hlavně hodně
zdravíčka.
Skořepová Jana, DiS.
vedoucí ošetřovatelského úseku

Noví spolubydlící (září)
Olga Trpišovská
Vladimír Stanka
Eliška Golisová
Nina Kožiarská
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Kulatiny (září)
Bohumila Mlčochová
Růžena Dvořáková

Kulatiny (říjen)
Otto Kabelka
Vladimír Teplan
Zlatuše Vaněrková
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Opustili nás (září)
Jiřina Nečadová
Blažena Vlčková
Anna Václavíková
Drahomíra Hyšková
Anežka Poddaná

Josef Hrabák
Růžena Němečková
Vlasta Maternová
Marie Lesáková

Novinky z Domova
VÝSTAVBA NOVÉHO KORIDORU
Plánovaná výstavba koridoru se odsouvá. Před Vánoci proběhnou
v koridoru pouze drobné stavební práce, hlavní přestavba je plánována
na začátek roku 2015.
DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI SE ZPROSTŘEDKOVANÝMI SLUŽBAMI
V DS
V současné době můžete vyjádřit svůj názor se zprostředkovanými
službami zde v Domově. Jedná se o kadeřnictví, holiče, pedikůru
a masáže. Dotazníky jsou rozdávány aktivizačními pracovnicemi.
DOTAZNÍKY SPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMY DS
V minulém čísle jsme Vás informovali o dotaznících spokojenosti pro
klienty. Nyní Vám nabízíme stručné vyhodnocení. Podrobné
vyhodnocení se nachází na nástěnce v recepci.
Vyplněné dotazníky – 107 ks
Pohlaví respondentů – 77 žen, 30 mužů
I.
oddělení (průměrná známka jako ve škole 1 – nejlepší)
Pomoc sociálních pracovnic 1,4, přístup a chování aktivizačních pracovnic 1,
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přístup a ochota sester 1,3, přístup a ochota ošetřovatelů 1,4, úklid na pokoji 1,1,
úklid na oddělení 1,2
II.
oddělení
Pomoc sociálních pracovnic 1,7, přístup a chování aktivizačních pracovnic 1,8,
přístup a ochota sester 1,2, přístup a ochota ošetřovatelů 1,3,
úklid na pokoji 1,2, úklid na oddělení 1,2
III. oddělení
Pomoc sociálních pracovnic 1, přístup a chování aktivizačních pracovnic 1,1,
přístup a ochota sester 1,1, přístup a ochota ošetřovatelů 1,1, úklid na pokoji 1,1,
úklid na oddělení 1
IV. oddělení
Pomoc sociálních pracovnic 1,4, přístup a chování aktivizačních pracovnic 1,3,
přístup a ochota sester 1,4, přístup a ochota ošetřovatelů 1,4, úklid na pokoji 1,3,
úklid na oddělení 1,4
Z dotazníků vyplývá, že nejspokojenější jsou klienti III. oddělení.

RADA DOMOVA
V našem Domově vznikla Rada Domova. Tvoří ji 3 klienti:
pan Miňovský, paní Rebcová a paní Homolová. Práce vedení tak bude
obohacena názory na poskytování sociálních služeb zde v Domově
z pohledu klientů.
INFORMACE NEJEN PRO MUŽE
V Domově Sedlčany pracuje od 1. Října nový aktivizační pracovník.
Každý čtvrtek povede muzikoterapii v tělocvičně od 9:30. Dále
chystáme dílnu a pánský klub.

Pranostiky
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Jaký listopad, takový březen.
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
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Parťáci
VZPOMÍNKY NA OBDOBÍ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY
Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt,
jehož se zúčastnila většina státu světa a jenž se stal
s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíce
zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.
Většina lidí, kteří válku zažili, jsou ,,spojeni,,
vzpomínkami té doby, mezi nimiž je i paní Čandová
Bohumila.
Paní Čandová Bohumila je klientkou našeho Domova
od roku 2010. Jako dítě (14-letá slečna) zažila období
války, proto jsme spolu sepsaly příběh, o který by se
s Vámi ráda podělila.
Po škole, kterou dokončila ve svých 14 letech, se
chtěla dál věnovat oboru švadlenky.
Bylo to v období, kdy začala
2. světová válka. Do Křepenic, kde
žila se svou rodinou, přijížděli
němečtí vojáci za účelem
výcviku svých vojáků do
války. Tenkrát jí otec dal
jednu radu: ,,Poslouchej, co Ti nařídí
a neodporuj, jedině tak bude vše v pořádku
a budeme v bezpečí.“
Proto její vysněné přání stát se švadlenkou
muselo jít stranou a začala vykonávat práci
(činnost) -praní prádla třem německým
důstojníkům, kteří se umístili na velkostatku
v Křepenicích. V té době pračky nebyly a
veškeré prádlo se pralo na valše. Maminka vyráběla
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domácí mýdlo z vepřového sádla, které se hodně využívalo
jak na praní, tak i na mytí. Pro vodu se chodilo
do rybníka, pak se voda ohřála, prádlo se namočilo
ve ,,škopíku“,
kde se po hodině začalo drhnout na valše, a následně
vymáchalo a pověsilo. Suché prádlo se žehlilo žehličkou
ohřívanou na plotně. Rodiče paní Bohumily se starali
o statek a o dobytek právě na velkostatku v Křepenicích.
V té době se začala učit německý jazyk, který umí dodnes
na výbornou.
Válka skončila, když jí bylo 20 let. Po válce se paní
Čandová vdala za muže, který byl o 10 let starší než ona
a se kterým má 4 děti (2 chlapce, 2 děvčata). Svatební
závoj měla
3 metry dlouhý a krásné bílé šaty ušité
od své příbuzné - švagrové.
Doba války pro paní Čandovou
znamená
doba
chudoby,
strachu
a násilnictví. Jak říká: ,,Válka mi vzala
hodně, ale zároveň mě utvrdila v tom, že
nic horšího nemůže být. Možná i proto
na svůj věk mám pevný kořínek.“
A s úsměvem zakončuje svůj příběh.
I když paní Čandová prožila období plné
bolesti, zklamání a strachu, má v sobě
tolik energie, úsměvu, pochopení a lásky,
kterou by ji mohl kde kdo závidět.

1. obrázek – velkostatek v Křepenicích
2. obrázek – rodina paní Čandové
3. obrázek – svatební fotografie

(Michaela Galo – sociální pracovnice, pí Čandová – klientka Domova)
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Kultura u nás
Povedlo se
Sportovní hry na Dobříši – 3. místo
Sportovní hry v Rožmítále pod Třemšínem – 3. místo
Oslava dne seniorů – hudební odpoledne s panem Němečkem a ukázka
výcviku asistenčních psů.

Výstava v Městské knihovně „Rok s krajkou“

Přednáška MUDr. Růzhové „Diabetes u seniorů“

Připravujeme
27.10. Výlet na výlov rybníku Musík
29.10. Přednáška o zdravé výživě – klubovna u velké jídelny
Výstava výrobků Domova Sedlčany na krajské výstavě v Praze
Obnovení muzikoterapie v tělocvičně Domova od 16.10.2014
Mikulášská zábava začátkem prosince
(Hana Kubištová, DiS. – vedoucí sociálního úseku)
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Připomínáček
Z dotazníků spokojenosti klientů vyplynulo, že někteří klienti
pozapomněli na možnost podání stížnosti, podnětu, připomínky či
pochvaly. Mohou tak učinit osobně či vhozením dopisu do označených
schránek a to i anonymně. U každé schránky je umístěn struční postup.

Dne 17.10. – 18.10.2014 proběhne druhé kolo voleb do senátu.
Tentokrát bude možnost volit pouze mezi dvěma kandidáty.
Do druhého kola postoupili:
MUDr. Vladimír Danda, ANO 2011, 21,02%
Ing. Jiří Burian, ODS, 19,36 %

Příspěvky klientů Domova
Jsem klientkou zdejšího Domova poměrně krátkou dobu – 4 měsíce.
Zapojila jsem se postupně do různých aktivit. A tak jsem se s radostí
zúčastnila i „posezení s harmonikou“, které pro nás zorganizovaly naše
sestřičky z II. oddělení pod vedením Jitky Pudilové.
Symbolicky smekám před naším zdravotnickým kolektivem. Za
pochoutky mnoha druhů, které napekly, by se nemusel stydět ani
profesionál. Jitčina harmonika a sesterský pěvecký sbor vykouzlily
dojatý úsměv v našich tvářích.
Milé sestřičky, ještě jednou díky.
(Marie Stejskalová – klientka Domova)
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