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Domov důchodců Bystřany

Prezentace Domova důchodců Bystřany

Zřizovatelem Domova důchodců Bystřany je od 1.7.1996 Obec Bystřany.Hlavní činností je
poskytování sociální a zdravotní péče.
Cílovou skupinou jsou lidé důchodového věku.Kapacita domova je 197 klientů v trvalém
pobytu a 10 klientů v denním stacionáři.
Domov důchodců je pobočkou České alzheimerovské společnosti.

Vedení domova důchodců:
·
·
·
·
·

ředitelka
manažerka
vedoucí ekonomicko provozního úseku
vedoucí sociálně terapeutického úseku
vedoucí stravovacího provozu

Kontakt :
telefon ústředna
kancelář ředitelky
ekonomka
sociální pracovnice
fax
e-mail
www

417 536 062
417 536 063
417 536 063
417 532 141
417 536 063
417 532 247
dd.bystrany@volny.cz

volny.cz/ dd.bystrany

Miroslava Barešová
Anna Soběslavová
Šárka Müllerová
Mgr.Marek Petlan
Jaroslava Vacková
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Sociální péče
· ergoterapie
Cílem ergoterapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném
denním životě.Ergoterpii kondiční i cílené se věnuje přibližně 50 klientů.Lékařem indikovaná
ergoterapie je vykazována zdravotní pojišťovně.
Pro cílenou ergoterapii byl domovu zapůjčen ergoterapeutický stůl.který je určen pro nácvik
jemné motoriky.Stůl zapůjčilo občanské sdružení Deštník.Dále byla dílna vybavena dvěma
tkalcovskými stavy,které jsou využívány jak pro cílenou,tak pro kondiční ergoterapii a
výpočetní technikou.Využíván je rovněž šicí stroj.Součástí cílené ergoterapie je cvičení
s thera bandy,terapeutickými hmotami,čtení afatického slovníku,orofaciální stimulace,nácvik
grafomotoriky.V kondiční ergoterpii se uplatňuje technika práce s keramikou,malování na
sklo a kameny,práce s papírem a textiliemi,plnění polštářů a jiné techniky,které klientům
pomáhají odpoutat se od stresujících myšlenek.Mimo příznivého vlivu na psychiku seniora je
rovněž procvičována jemná motorika.
Veškeré výrobky zhotovené v rámci ergoterapie byly nabídnuty ve čtyřech prodejních
výstavách,z nichž zisk byl 36 500,-.Za získané finance je realizován nákup pomůcek a
materiálu pro ergoterapii.
Domov je garantem sekce ergoterapeutů severočeské asociace DD a ÚSP.

Tkaní na ručním tkalcovském stavu

Bystřanka uspořádala charitativní
vystoupení,jehož výtěžek byl věnován
nemocným Alzheimerovou nemocí

· muzikoterapie
Muzikoterapie pod vedením muzikoterapeutky se koná pravidelně 1 x týdně na všech
odděleních včetně Denního centra.Trvá cca 1 hodinu,skupinu tvoří 10-15 klientů.
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Muzikoterapii tvoří hra na elektronické klávesy, klienti zpívají a hrají na různé Orfovy
nástroje, hádají texty písní,nebo určují téma písní např.názvy měst apod.
Dvakrát týdně se schází klub amatérských hudebníků „Bystřanka“. V současné době ji tvoří 7
klientů. V loňském roce „Bystřanka“ vystupovala v našem Domově,zahajovala sportovní hry
naším domovem pořádané, uskutečnila charitativní koncert ve prospěch nemocných
Alzheimerovou nemocí.
·

rehabilitace

Rehabilitace je poskytována dle indikace fyziatra, který ordinuje jednou týdně. Každý nově
příchozí klient projde vstupní prohlídkou během prvních 14 dnů od přijetí.Lékař stanoví nebo
doporučí další postup.Indikované výkony jsou vykazovány zdravotní pojišťovně.
Rehabilitace se provádí buď skupinově na rehabilitačním pracovišti nebo individuálně,
převážně na lůžku. Další skupinová cvičení jsou v klubovně nebo společných prostorách
jednotlivých oddělení.
Fyzioterapeutky organizovaly ,, virtuální „ návštěvu lázeňských měst České republiky na
kole.Po vytýčené trase jeli klienti i zaměstnanci na rotopedu do lázeňských měst.Najeli jsme
celkem 394km .
Indikované rehabilitační výkony
individuální cvičení a chůze
lavaterm
diadynamik
masáže
biolampa (solux)
interdyn
ultrazvuk
kryoterapie
perličková koupel
magnetoterapie
mechanoterapie
skupinová cvičení
ranní rozcvička
celkem

Počet klientů na rok
2004
2579
2010
285
78
70
130
342
170
217
293
1136
503
2000
9653
rehabilitační pracovnice
připravují přístroje
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· klubová a zájmová činnost
V současné době pracuje v Domově 14 zájmových klubů a kroužků, které vedou zaměstnanci
Domova. Kluby probíhají pravidelně a to týdně nebo měsíčně. Volnočasové aktivity mají za
cíl nabídnout klientům aktivně prožívat svůj život a sekundárně udržet jejich samostatnost a
soběstačnost. Početně jsou různě za stoupeny - od několikačlenných až po téměř
osmdesátičlenné.
Zájmový klub

Četnost

Počet
zúčastněných
klientů

Bingo
Canisterapie
*
Klub hudebních amatérů
,,Bystřanka“
Klub karbaníků
Klub pamětníků
**
Klub mlsounů
Košíková
Křížovky
Kuželky
Narozeninová setkání
Senior klub
Šipky
Šula
Taneční klub vozíčkářů

1x měsíčně,vedou fyzioterapeutky a geriopracovníci
1x týdně,vede školená dobrovolnice a fyzioterapeutka
2x týdně,vede muzikoterapeutka

30-40
40
10

1x týdně,vede sociální pracovnice
2 x měsíčně,vede geriopracovnice
1 x měsíčně,vede manažerka
1 x týdně,vedou geriopracovnice
2 x měsíčně,vede fyzioterapeutka
2 x měsíčně,vede fyzioterapeutka
1 x měsíčně,vede geriopracovnice
1 x týdně,zajišťují pracovníci mající službu
1 x týdně,vede ergoterapeutka
1 x týdně,vede ergoterapeutka
1 x týdně,vede geriopracovnice

10
12-15 klientů
5 klientů
20 klientů
10 klientů
10 klientů
20 klientů
60-75 klientů
10 klientů
10 klientů
10 klientů

*

Fyzioterapeutka pro canisterapii využívá ústavního psa Míšu.Míša je zkušený terapeut.V domově je od roku
1998.Má svůj okruh příznivců,především v řadách omezeně mobilních klientů.Společně s fyzioterapeutkou
je navštěvuje na pokojích a s velkou trpělivostí přijímá všechny projevy přízně.

** Klub pamětníků na každém setkání určuje téma setkání následujícího.Patron kroniky vede klubovou kroniku,
kronikářkou je vedoucí klubu. Klub pořádá čtvrtletní bonusové setkání spojené s pohoštěním.Členové klubu
se vzájemně navštěvují i mimo klubové schůzky.

Členky klubu pamětníků
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· kulturní činnost
únor
březen
duben
květen
červen
srpen
září

říjen
listopad
prosinec

maškarní karneval
MDŽ-připomenutí
jarní výstava výtvarných prací klientů
velikonoční trhy
pálení čarodějnic spojené s grilováním a harmonikou
Den matek s Bystřankou a dětmi MŠ Bystřany
MISS senior DD Bystřany s Milešovka bandem
8.sportovní hry domovů důchodců Ústeckého kraje
návštěva ZOO safari ve Dvoře Královém
vystoupení divadla Rozmarýnek
letní rekreace klientů v Chřibské
loučení s létem a vítání podzimu-zábavná revue zaměstnanců
Týden otevřených dveří
· Carusošou pro klienty domovů důchodců Ústeckého kraje
· vepřové hody s harmonikou
· Dveře domova dokořán
· MISS senior –krajské kolo
· Den vzdělávání poskytovatelů sociální péče
Mezinárodní den seniorů s Bystřankou a tanečním kroužkem
Vinobraní s koncertem studentů vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem
koncert Pavla Nováka
Sportovní hry s Hájskými kohouty,hudebním souborem klientů ÚSP Háj
vánoční výstava výtvarných prací klientů
mikulášská nadílka pro klienty a hudební pořad pana Bříška
turnaj v,, Člověče nezlob se “
Živý Betlém
výlet do vánočních Teplic
vánoční nadílka pro klienty
Silvestr s hudební skupinou LYRA
MISS senior domovů důchodců
Ústeckého kraje 2004
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· dobrovolníci
Koordinátorkou dobrovolníků je geriopracovnice Věra Uldrychová.Domov má v evidenci 13
dobrovolníků. 1x za čtvrt roku koordinátorka organizuje informativní schůzky,na nichž si
dobrovolníci předávají zkušenosti a řeší vzniklé situace.O každé informativní schůzce je
veden zápis.Dobrovolníci jsou v předstihu informováni o kulturních a společenských akcích
v domově a zúčastňují se jich.Bez nároku na odměnu poskytují klientům svoji energii,nadšení
,schopnosti a čas.
Domov pravidelně pořádá předvánoční setkání dobrovolníků s vedením domova.Je to
příležitost pro ocenění dobrovolníků.
V prosinci byla dobrovolnice paní Zdeňka Čejková navržena na kandidátku na cenu Křesadlo
2004.Cenu uděluje hejtman Ústeckého kraje a je oceněním dobrovolnické
práce.Canisterapeutka paní Čejková dochází do domova již třetím rokem se psem Árnym.V
canisterapii využívá příznivého působení psa na psychiku člověka
Přehled o počtu uskutečněných návštěv dobrovolníků
dobrovolník
R.M.
W.H.
V.J.
Ć.Z.

počet návštěv
17
5
42
36

H.I.
D.I.
Č.M.
K.T.
Š.M.

6
19
4
12
9

B.M.
M.M.
W.P.
Š.L.
celkem

5
9
4
6
174

Zdravotnická péče
· počet a skladba klientů
počet klientů
přijato
propuštěno
zemřelo

muži
58
22
3
17

ženy
136
41
3
42

celkem
194
63
6
59

* na přechodný pobyt bylo umístěno 27 klientů.
** příloha č.1 – průměrný věk klientů
1.odd.
2.odd.
3.odd.
4.odd.
celkem
trvale upoutaní na lůžko 0
7
25
19
51
omezeně mobilní
24
11
14
16
65
inkontinentní
16
37
34
25
112
psychiatrická diagnóza
19
51
22
17
109
diabetici
19
16
14
14
63
U inkontinentních klientů používáme jednorázové pomůcky fi. Hartmann Rico ,TENA a
ABRI od firmy ABENA.Inkontinenční pomůcky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou dle
limitů stanovených pojišťovnou.Výrobky expedují tři dodavatelé:SCA,Sanicare a MK Market
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Inkontinence je indikována lékařem urologem.
Zdravotní pomůcky dodává firma INSPO REHATECHNIK v Teplicích.
ČNZP upřednostňuje vlastního dodavatele pomůcek pro tělesně postižené-firmu PATRONReha technik Mělník.

· odborná zdravotnická péče
Lékaři
praktický lékař
praktický lékař
fyziatr
RZP volána 55 x *

úvazek
ordinační dny
úvazek 0,25
pondělí,čtvrtek
smluvní lékař středa
úvazek 0,24
úterý

evidovaní klienti
pojištěnci ČNZP
pojištěnci VZP,část ČNZP
všichni klienti

7x návštěva ZZS-návštěva sestry nebo lékaře
** Od 1.1.2004 byly rozhodnutím Krajského úřadu výjezdy LSPP za pacientem zrušeny

*

Odborná péče
psychiatr
stomatolog
laboratoř
lékárna
diabetolog

2x měsíčně a dle potřeby,
akutní psychiatrickou léčbu zajišťuje poliklinika v Teplicích
1x týdně
pravidelné zpracování odběrového materiálu včetně dopravy a dodání
odběrových potřeb
pravidelná donáška léků včetně odběru receptů
dle potřeby

* Domov důchodců je nestátním zdravotnickým zařízením registrovaným Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
Č.e. : 54483/03
Ev.č.NZZ : 4213-004/03
**

na podzim proběhlo očkování klientů a zaměstnanců proti chřipce,během roku průběžně
očkování nově přijatých klientů a zaměstnanců očkovací látkou PNEUMO 3.U nových
pracovníků zjišťování protilátek a očkování proti virové hepatitidě B vakcínou ENGERIX.
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Stravování

Kategorie stravovaných
Klienti DD
Zaměstnanci
Denní centrum
Cizí strávníci

Počet stravovaných
68 708
14 492
1 630
12 119 ( 10 408 obědů + 1711 večeří )

Od května 2005 je na úseku stravování zaveden systém kritických bodů.

Personální obsazení
· pracovníci domova
ředitelka
ekonomka
· mzdy a personalistika
· samostatný odborný referent
· pradleny
· vrátné
manažerka
· zdravotní sestry
· uklizečky
· lékaři
vedoucí sociálně terapeutického úseku
· pečovatel,pracovník sociální péče
· sociální pracovnice
· fyzioterapeut
· ergoterapeut
· geriopracovník
vedoucí stravovacího provozu
· kuchařka
· pracovník obchodního provozu
· prodavačka
· skladnice

1
1
1
1
3
3
1
10
9
3
1
31
2
2
1
6
1
4
6
1
1
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Vzdělávání
Uplatňujeme dlouhodobý systém dalšího vzdělávání pracovníků založený na:
a) vzdělávání vlastními pracovníky
b) cyklických přednáškách Mgr.Ivana Růžičky,učitele Střední a vyšší školy sociální,určené
cílené skupině pracovníků
c) aplikaci vlastních vzdělávacích programů určených jiným subjektům
d) aplikaci rekvalifikačního kurzu
e) absolvováním vzdělávacích programů jiných organizátorů
f) zapojení do výzkumných projektů a studií

· vzdělávání vlastními zaměstnanci
leden
únor

péče o umírající
knihy života

březen
duben
duben
duben
září
září
říjen
říjen
listopad

manipulace s penězi
první pomoc
dezinfekční prostředky MIKA
používání antidekubitních pomůcek
péče o klienty s demencí
hygiena dutiny ústní
vlhké hojení ran
manipulace s klientem omezeně mobilním
bazální stimulace

·

Pavla Krejčiříková
pečovatelka Stachová
manažerka Soběslavová
fyzioter.Kulhánková,Kaprálová
Bc.Friedlová

cyklické přednášky Mgr.Růžičky

leden
květen
prosinec

·

SZP Fričová
geriopracovnice
Nováková,Uldrychová
sociální.prac.Chlebanová
manažerka Soběslavová
odborný poradce p. Havlíčková

komunikace,konflikt,sociální inteligence a percepce,maladaptivní formy
chování,profesionální adaptace,umírání a smrt
konflikt-koření života,porozumění konfliktu,přístupy ke konfliktu,efektivní
komunikace,řešení konfliktu
člověk a nemoc,obavy a očekávání,člověk jako biopsychosociální jednota,nemoc
versus ústavní péče,nemocný a právo,nemoc-proces uzdravování umírání a smrt

vlastní vzdělávací programy určené jiným subjektům

březen
březen

ergoterapie u klientů po
CMP,problematika afatiků
sociálně psychologická péče

duben

sociálně psychologická péče

duben

sociálně psychologická péče,
volnočasové aktivity

Ergoterapeutky
Stojanovová,Kadašová
vedoucí soc.pracovník
Mgr.Petlan
vedoucí soc.pracovník
Mgr.Petlan
vedoucí soc.pracovník
Mgr.Petlan
gerioprac. Nováková Dis.

pro asociaci DD
a ÚSP
DD Severní Terasa
Ústí nad Labem
DD Severní Terasa
Ústí nad Labem
DD Humburky
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·

rekvalifikační kurz

V roce 2004 proběhly dva rekvalifikační kurzy:
První kurz se konal v květnu na základě dohody s Úřadem práce v Teplicích.Kurzu se
zúčastnilo 10 posluchačů.
Druhý kurz se konal v říjnu a listopadu .Kurzu se zúčastnilo 10 posluchačů,zaměstnanců
domovů důchodců Bystřany,Dubí,Libochovice,Čížkovice,Milešov a ÚSP Čížkovice.
* Domov je držitelem pověření k vydávání dokladů o rekvalifikaci ( osvědčení s celostátní
platností ) pro pracovní činnost :
Pracovník sociální péče se zaměřením na obslužnou péči.
Pověření vydalo Ministerstvo školství,mládeže a sportu dne 15.1.2003.
Č.j. 33 277/2002/25/464.

· absolvování vzdělávacích programů jiných pořadatelů
únor
únor
duben

květen

červen

říjen
listopad

manažerka
2.konference vysoké školy v Plzni,v němž studentky
1.ročníku oboru všeobecná sestra prezentovaly naše zařízení
seminář v DD Sedlčany na téma péče o nemocné s AN
manažerka,
vedoucí soc.prac.
nástavbové vzdělávání ředitelů DD ve Zlenicích
ředitelka
účast na Pragomedice v Praze
3 SZP
neodkladná první pomoc-nemocnice Ústí nad Labem
2 SZP
moderní metody ošetřování ran- nemocnice Ústí nad Labem 2 SZP
novinky v oš.péči o pacienty se stomií-nem. Ústí nad
Labem
hygiena dutiny ústní- nem. Ústí nad Labem
Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby
s demencí v Praze
aplikace standardů EU
na oš.péči v Praze
zakončení projektu ,,Výživa nemocných AN“ v Brně
komplexní oš.péče o nemocné AN,exkurze v závodu
Hartmann Rico ve Veverské Bítýšce
péče o chronické rány,pády a zranění v ústavní péči Praze *
umírání a smrt jako fenomén v práci sestry-Veverská
Bítýška
veletrh MEFA Brno
moderní ošetřování bércových vředů- nem. Ústí nad Labem
neodkladná první pomoc- nem. Ústí nad Labem
nástavbové studium ředitelů DD ve Zlenicích
den hospice v Litoměřicích

1SZP.
2 pečovatelky
2 pečovatelky
vedoucí.soc.prac.
manažerka
manažerka
vedoucí stravování
manažerka
1 SZP
manažerka,1 SZP
vedoucí soc.prac.
3 pracovníci
2 SZP
2 SZP
ředitelka
ředitelka,2SZP,
vedoucí soc.prac.
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prosinec

současný pohled společnosti na péči o seniory,
změny v kvalifikačním vzdělávání sester po vstupu
do EU,registrace SZP,zákon č.96/2004

ředitelka
manažerka

*

manažerka Soběslavová a SZP Jarolímková byly zvoleny do výboru České asociace
sester,sekce hojení ran
** manažerka Soběslavová absolvovala 5 modulů vzdělávacího programu ,,Management“
*** od července probíhá jednání s poradkyní firmy Promedica,zaměřené na zavádění
nové ošetřovatelské dokumentace

· zapojení do výzkumných projektů a studií
·

Domov byl od roku 2002 zapojen do grantu vypsaném Metabolickou klinikou v Hradci
Králové se zaměřením na výživu nemocnýchAN.Grant byl ukončen v lednu 2004.
· V červnu byla zpracována studie na využití textilní polohovací pomůcky určené
k manipulaci s imobilními nebo omezeně mobilními klienty.
· V září spolupracovala manažerka Soběslavová s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích v rámci dotazníkové studie zaměřené na současný stav realizace
ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zdravotnických a sociálních zařízeních.
· Od června je zpracovávána studie zaměřená na efektivitu antidekubitních matrací.Studie
byla zadaná firmou Linet,výrobcem antidekubitních matrací.
· Obdobná studie na efektivitu antidekubitních matrací je zpracovávána pro Nadaci Dobré
dílo sv.Karla Boromejského.

Kontrolní činnost
vlastní kontrolní činnost
zdravotní úsek
stravovací úsek
sociálněterapeutický úsek
ekonomickoprovozní
požární úsek
ostatní
kontroly nadřízených orgánů
Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem
Finanční ředitelství Ústí nad Labem
Republikový inspektor BHP
Česká národní zdravotní pojišťovna
Zřizovatel-audit hospodaření
Úřad práce v Teplicích

četnost
24
16
31
20
2
5
četnost
2
1
1
1
1
1
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Stížnosti
V roce 2004 byly podány dvě stížnosti.
Jedna stížnost na chování pečovatelky ke klientce,druhá stížnost pečovatelky na chování
klientky k personálu.
Obě stížnosti byly vyřízeny .Stížnosti jsou evidovány a archivovány.

Hospodaření

Výdaje
Materiál
Spotřeba energií
Služby
Mzdy
Odvody mezd
Dotace ošetřovného
Potraviny
Odpisy
Výdaje celkem

11655.584,68
1.859.814,30
2.459.758,85
12.025.739,4.833.553,70
494-851,4.654.017,92
890.197,28.873.519,45

Příjmy
Ošetřovné
Dotace
Tržby
Ostatní příjmy
Úroky
Platby zdravotní pojišťovny
Příjmy celkem

14.638.039,12.546.000,601.007,50
1.124.337,56
19.042,67
537.825,50
29.466.252,23

Zisk

:

592.735,78

· získané prostředky
V roce 2004 bylo přijato na základě sponzorských smluv peněžních darů celkem 426.313,40
Kč od právnických a fyzických osob.Daňové přiznání bylo podáno na Finanční úřad
v Teplicích.
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Vážka-pobočka České alzheimerovské společnosti

V roce 2004 bylo v domově umístěno 74 klientů s diagnózou vaskulární nebo smíšené
demence. Minimálně u dalších 30 klientů nebylo postižení demencí dosud lékařem
diagnostikováno, ale z výsledky testů, které s klienty provádějí pracovníci sociálně
terapeutického úseku, svědčí o možnosti, že u těchto klientů se o demenci jedná.
Na specializovaném oddělení „Vážka“ je 20 lůžek. U těchto klientek, jsou zde ubytovány
pouze ženy, se jedná o těžší formu demence a to ve většině případech s diagnózou AN.Na
oddělení se střídají 2 geriopracovnice a pro klientky organizují aktivizační programy (např.
trénování paměti, ergoterapii, kondiční cvičení s hudbou, taneční terapii, muzikoterapii,
reminiscenční cvičení, kuželky, košíkovou apod.). Tyto aktivity se pravidelně opakují.
Klientky „Vážky“ se zúčastňují i dalších společenských akcí v domově.
V září 2004 se připojila naše pobočka k veřejné finanční sbírce,,Pomerančový den“
organizované Českou alzheimerovskou společností. Při této akci 2 pracovnice sociálně
terapeutického úseku podávaly informace, rozdávaly informační letáky ČALS a pomeranče.
Z výtěžku bylo zakoupeno vybavení pro denní místnost 1.oddělení.
O činnosti bystřanské pobočky ČALS je veřejnost informována prostřednictvím regionálního
tisku.

Denní centrum
V denním centru je provoz ve všední dny od 7.00 hodin do 16.30 hodin. Průměrný počet
klientů byl v roce 2004 7 osob. Denní centrum je určeno i pro osoby s demencí. V současné
době má diagnózu AN 1 klient.Denního centra využívají i klienti umístění v trvalém
pobytu,jimž vyhovuje individuální péče denního centra.
Klienti mohou v denním centru využívat další služby: dopravu do DC, stravování (3x denně),
koupání, pedikúru, kadeřnici a drobné zdravotní úkony. O klientky se starají 2 pečovatelky a
vedoucí DC, která je zároveň muzikoterapeutkou. Pečovatelky zajišťují nejen pečovatelskou
činnost, ale i některé aktivity. Klienti denního centra se zúčastňují společenských akcí
připravovaných domovem důchodců.
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Motto
Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme o to,aby klient domova důchodců cítil
jistotu.Chceme,aby klient žil smysluplný a důstojný život.

Poděkování

Domov důchodců Bystřany děkuje všem svým dárcům a sponzorům,kteří
podpořili jeho činnost.
Domov důchodců Bystřany
Číslo účtu : 742025277/100
Komerční banka Teplice

