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Domov důchodců Bystřany

Vám předkládá výroční zprávu , která je stručnou výsečí z bohatého dění v domově. 

                                                            Už dvanáctý rok :    

je zřizovatelem Domova důchodců Bystřany Obec Bystřany

Motto:
Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme o to, aby klient domova důchodců cítil jistotu.
Chceme, aby klient žil smysluplný a důstojný život.

                                                                Poděkování

Děkujeme všem svým dárcům a sponzorům,kteří podpořili naši činnost v roce
2008.
Jsme si vědomi toho, že naše poděkování je jen zlomkem díků za jejich
šlechetnost.

                                                                                                  Miroslava Barešová
                                                                                  ředitelka Domova důchodců Bystřany
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Poslání a cíle Domova důchodců Bystřany

Posláním Domova důchodců Bystřany je poskytnout zázemí lidem,kteří pro nemoc nebo věk
nemohou či nechtějí žít doma. Poskytováním kvalifikovaných zdravotních a sociálních služeb
umožňujeme  klientům žít plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Cílová skupina
Služby Domova důchodců Bystřany jsou určeny lidem důchodového věku, kteří pro svůj věk,
zdravotní stav či nepříznivou sociální situaci nemohou žít ve svém domácím prostředí ani využívat
jiných typů služeb. 

  Zásady kterými se při poskytování péče řídíme:

 rovným přístupem ke všem klientům
 respektováním lidské důstojnosti
 podporou nezávislosti a soběstačnosti
 respektováním osobnosti,názorů a přání klienta
 profesionalitou

Desatero našich cílů

1.   Komunikovat a spolupracovat s blízkými osobami klienta
2.   Umožnit klientům vyjádřit svůj názor
3.   Zlepšovat  osobní přístup ke každému klientovi 
4.   Poskytovat šetrnou péči o imobilní klienty směrem ke klientům i sobě   
5.   Informovat klienty i pracovníky o dění v domově   
6.   Zabezpečit klientům větší pocit soukromí, nabídnout a umožnit soukromí při 
       intimních úkonech   
7.   Zlepšovat, nebo alespoň udržet soběstačnost klientů. 
8.   Zlepšovat péči o klienty s demencí    
9.   Podporovat spokojenost zaměstnanců
10.  Podporovat klienty v orientaci ve vlastních právech a povinnostech
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Organizační struktura

Ředitelka

Manažerka
zdravotního úseku

Vedoucí úseku volnočasových 
aktivit

Všeobecné sestry
Uklizečky

Ekonom

Vedoucí
stravovacího provozu

Sociální pracovníci

Pečovatelky

Mzdová účetní
Referent
Pradleny
Ostraha

Geriopracovníci
Ergoterapeutky
Fyzioterapeutky

Vedoucí pečovatelů

Kuchařky
Skladnice
Prodavačka
Pomocné síly 
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Personální obsazení

ředitelka 1
ekonomka 1
 mzdy a personalistika 1

 samostatný odborný referent 1

 pradleny 3

 ostraha 3
manažerka 1
 všeobecné sestry 10

 uklizečky 9

 lékaři 3 ( dohromady úvazek 0,55 )
vedoucí úseku volnočasových aktivit 1
 sociální pracovnice 2

 fyzioterapeut 2

 ergoterapeut 1

 geriopracovník 4
vedoucí pečovatelského úseku 1
 pracovníci v sociálních službách 33
vedoucí stravovacího provozu 1
 kuchařka 4

 pracovník obchodního provozu 6

 prodavačka 1

 skladnice 1
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Zpráva o činnosti

Sociální péče 

 Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2008

Příspěvek na péči stupeň počet

Nemá 52

Lehká závislost I 28

Středně těžká závislost II 32

Těžká závislost III 39

Úplná závislost IV 35

 Ergoterapie
Ergoterapii cílenou poskytuje ergoterapeutka.
Cílem ergoterapie je udržení maximální soběstačnosti  a samostatnosti klienta v běžném denním
životě. Součástí cílené ergoterapie je cvičení s thera bandy,terapeutickými hmotami,čtení afatického
slovníku,orofaciální stimulace,nácvik grafomotoriky.

Ergoterapii kondiční se věnuje kolem 50 klientů. Využívají  tkalcovské stavy, hrnčířský kruh ,šicí
stroj, výpočetní techniku. Uplatňuje se  technika práce s keramickou hlínou, malování na sklo a
kameny,  práce s papírem a textiliemi.  Kondiční ergoterapie  mimo procvičování  jemné motoriky
přispívá rovněž k navazování a udržení sociálních kontaktů.

Domov  je  garantem  sekce  ergoterapeutů,fyzioterapeutů  a  pracovníků  volnočasových  aktivit
Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje.

 Muzikoterapie
Muzikoterapie se koná pravidelně, trvá cca 1 hodinu,skupinu tvoří 20-25  klientů. 
Součástí muzikoterapii je hra na elektronické klávesy, zpěv a hra na  Orfovy nástroje.  

 Klubová, kulturní a zájmová činnost  činnost
Zájmové kluby  probíhají pravidelně týdně nebo měsíčně a  mají za cíl umožnit klientům aktivně
prožívat svůj život, navazovat a udržovat sociální kontakty.  Početně jsou různě zastoupeny - od
několikačlenných až po téměř osmdesáti členný senior klub, který se koná každý čtvrtek dopoledne.
V rámci senior klubu se uskutečnila řada vystoupení dětí, hudebníků, zpěváků, herců. 
Zúčastnili  jsme  se  několika  sportovních  her,  turnaje  v  plavání  seniorů,luštění
křížovek,kuželkách,šipkách organizovaných jinými domovy důchodců
Skupina  12 ti klientů prožila letní rekreaci v Doksech.
Denně se konají volnočasové aktivity organizované geriopracovníky. 
Organizovali jsme maškarní karneval,pálení čarodějnic,hry Z pohádky do pohádky,letní slavnosti.
Byli jsme na výletě v Praze a s vozíčkáři v Duchcově.



Byl u nás s nadílkou Mikuláš i Ježíšek.
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 Rehabilitace
Rehabilitační výkony  poskytují   fyzioterapeutky dle indikace  specialisty. 
Rehabilitaci poskytujeme cílenou a kondiční. Cílená rehabilitace se provádí  skupinově na
rehabilitačním pracovišti nebo individuálně na lůžku. Pracoviště rehabilitace je přístrojově
vybaveno pro poskytování elektroléčby, vodoléčby, masáže, kryoterapii a magnetoterapii.

Skupinové kondiční cvičení se koná  v klubovně nebo společných prostorách jednotlivých oddělení.
Využívá hry s míčem, tělocvik za doprovodu hudby a pod.

Indikované rehabilitační výkony Počet výkonů v roce 2008

individuální cvičení a chůze 2209

lavaterm 468

diadynamik 240

masáže 70

biolampa (solux) 524

interdyn 59

ultrazvuk 247

kryoterapie 165

perličková koupel 83

magnetoterapie 206

mechanoterapie 1174

skupinová cvičení 150

ranní rozcvička 2 300

 Dobrovolníci
Koordinátorkou dobrovolníků je geriopracovnice. Domov má v evidenci dvě dobrovolnice.
  

    Do domova dochází již šestým rokem dobrovolnice-profesionální canisterapeutka .
V canisterapii využívá příznivého vlivu zvířete na psychiku lidí s Alzheimerovou demencí. 
Je držitelkou  ocenění Křesadlo 2004, udělené hejtmanem Ústeckého kraje.  



  Výroční zpráva za rok 2008

                           Zdravotnická péče

 Počet a skladba klientů k 31.12.2008
muži ženy celkem

počet klientů 51 137 188
přijato 20 56   76
propuštěno 2     6    8
zemřelo 20 44 64

 Poskytování ošetřovatelské péče
1.patro 2.patro 3.patro  4.patro celkem

počet imobilních klientů   1   6 6 17 30
omezeně mobilních   9    8 12 9 38
inkontinentních 21 34 45 37 137
s psychiatrickou diagnóza 17 12 28 19 76
diabetici 17 23 13 17 70

 Lékařská péče

Lékař úvazek ordinační dny
praktický lékař úvazek 0,25 pondělí,čtvrtek
praktický lékař smluvní lékař úterý
rehabilitační lékař úvazek 0,24 úterý 1x za tři týdny
psychiatr smluvní lékař 2-3 x měsíčně
stomatolog smluvní lékař čtvrtek
urolog smluvní lékař dle potřeby
diabetolog smluvní lékař dle potřeby
laboratoř smluvní lékař dle potřeby
RZP volána 57x 

 Služby



Typ služby Popis služby

Lékárna Odběr receptů, donáška léků

Zdravotnické pomůcky Dodání pomůcky, servis

Inkontinenční pomůcky Dodání, odborný dohled 

 Domov důchodců Bystřany je  nestátním zdravotnickým zařízením registrovaným
Krajským  úřadem   Ústeckého kraje.      

      Č.e. : 54483/03  
      Ev.č.NZZ : 4213-004/03
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 Odbornost  pracovníků nelékařských povolání

Všechny všeobecné sestry,fyzioterapeutky a ergoterapeutka jsou  registrovány dle zákona 
č. 96/2004 Sb.

 Bazální stimulace v praxi
Domov důchodců je držitelem certifikátu Pracoviště bazální stimulace.
Vydal : Institut Bazální stimulace,s.r.o. J.Opletala 680,738 02 Frýdek Místek
Číslo certifikátu: 04/IBS/2006

 Očkování 
     Na podzim proběhlo očkování klientů i zaměstnanců proti chřipce. Průběžně probíhá očkování 
     klientů i zaměstnanců očkovací látkou PNEUMO 23.
     U nově přijatých zaměstnanců jsou zjišťovány protilátky a probíhá očkování proti virové
     hepatitidě B.
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Stravování

Kategorie stravovaných Počet stravovaných
Klienti domova důchodců 66 684
Zaměstnanci 13 597
Denní centrum   1437
Cizí strávníci   4 845

Od května 2004 je na úseku stravování zaveden systém kritických bodů.

 Standardizace nutriční péče
Domov důchodců je držitelem certifikátu Standardizace nutriční péče uděleným Českou asociací 
sester, společností Nutricia clinical a Společností pro výživu a intenzivní metabolickou péči.
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Vzdělávání
Uplatňujeme  systém dalšího vzdělávání pracovníků založený na:
a) vzdělávání vlastními pracovníky
b) účasti na vzdělávacích akcích pořádaných jinými subjekty
c) realizaci  vzdělávacích programů pro jiné subjekty
d) realizaci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách
                                                                                                      

 Kvalifikační kurz
Domov důchodců Bystřany je držitelem akreditace č. 2007/082 PK k uskutečňování vzdělávacího
programu : Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči.
Akreditaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 12.4.2007 č.j.:2007/26756-222

 Doprovázení nevidomých
Všichni zaměstnanci v přímé péči jsou držiteli osvědčení o ovládání základů komunikace a
doprovodu zrakově postižených.

 Hodnocení zaměstnanců
Byl zahájen pilotní projekt pracovního hodnocení zaměstnanců. Přípraven metodický materiál,
vydána směrnice pro realizaci pracovního hodnocení,seznámeni hodnotitelé a hodnocení s metodikou
a principy pracovního hodnocení zaměstnanců. Byly realizovány hodnotící  rozhovory za rok 2008 -
pilotní projekt.

Kontrolní činnost

vlastní kontrolní činnost četnost
zdravotní úsek 18
stravovací úsek 13
sociálně terapeutický úsek 27
ekonomický a  provozní 12
manažerka kvality péče   3
kontroly nadřízených orgánů četnost
Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem 3
Úřad práce v Teplicích 1 
Finanční úřad v Teplicích 1

 zápisy kontrol jsou uloženy u ředitelky

Stížnosti

V roce 2008 byly podány čtyři  stížnosti . Tři stížnosti podali klienti a  stěžovali si na péči o klienta a
nevhodné chování personálu.. Jednu stížnost podala pracovnice na chování klienta. Všechny stížnosti
byly vyřešeny a jsou uloženy u ředitelky.
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Domov se zvláštním režimem Vážka – pobočka České alzheimerovské společnosti

    Oddělení „Vážka“,  má kapacitu 20 lůžek.  
    Klienti jsou ubytováni na dvou a více lůžkových pokojích. Mají k dispozici malou jídelnu, kde se
společně stravují a kde probíhají i pravidelné aktivity. Byla vytvořena nová pracovní pozice-
pečovatelka specialistka na péči o klienty s demencí. Je přítomna na ranní službě. Její přítomnost a
stálý kontakt s klienty přispívá k jejich pohodě a bezpečí.

     Klienti oddělení Vážka navštěvují společně s ostatními klienty společenské akce, muzikoterapii,
taneční terapii, za hezkého počasí chodí na vycházky na terasu i do okolí domova důchodců. Dalšími
pravidelnými aktivitami jsou např. košíková, canisterapie, trénování paměti, společenské hry. Na
odděleních řídí tyto aktivity geriopracovnice.

     V červnu 2008 jsme uspořádali v rámci celostátní veřejné finanční sbírky vyhlášené Českou
alzheimerovskou společností  veřejnou sbírku. Vybraná částka 6 541,-Kč byla použita na nákup
polohovacího křesla na oddělení Vážka.

     Rodinným pečovatelům nabízíme poradenství i umístění rodinných příslušníků nemocných
Alzheimerovou demencí v denním stacionáři.   

Denní stacionář

Denní stacionář má kapacitu 10 míst. Provoz v DC je od 7 do 16 hodin. Péči poskytují pečovatelky,
které zajišťují nejen pečovatelskou činnost, ale i některé aktivity. Klienti denního centra se zúčastňují
společenských akcí připravovaných domovem pro seniory a využívají i další služby ( pedikůra,
kadeřnici, drobné zdrav. úkony).
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Hospodaření

Výdaje
Materiál 5.026.314,-
Spotřeba energií 2.861.003,-
Služby 3.795.770,-
Mzdy 15.715.544,-
Odvody mezd   5.470.950,-
Dotace ošetřovného     552.540,-
Potraviny 4.739.053,-
Příděl FKSP      308.002,-
Příspěvek na obědy      307.559,-
Odpisy   884.747,-
Výdaje celkem 39.661.483,-Kč

Příjmy
Ošetřovné 16.178.456,-
Dotace   9.876.000,-
Tržby     370.879,-
Ostatní příjmy   1.146.402,-
Úroky        67.280,-
Platby zdravotní pojišťovny   1.904.245,-
Příspěvek na péči 13.156.505,-
Příjmy celkem 42.699.768,- Kč
Zisk                                   3.038.285,-  Kč
Zisk z provozu kantýny          29.130,- Kč
                   
V roce 2008 bylo přijato na základě sponzorských smluv peněžních darů celkem 205.350,- Kč od
právnických a fyzických osob. Daňové přiznání bylo podáno na Finanční úřad v Teplicích.

Investiční náklady spojené s rekonstrukcí domova : 840.616,-Kč

FKSP

      Příjmy : 308.002,-    Kč                                   Výdaje: 271.444,-  Kč

      Rekreace,kultura     47.060,-

      Odměny k výročí          27.200,-

      Příspěvek na obědy        109.104,-

      Penzijní připojištění    +  popl.     82.400,-

Ochranné pomůcky       1.905,-

Vitamíny       3.775,-

                                                                                                                                                   
        
                                                   



         

         Adresa : Pražská 236, 417 61 Bystřany
         Telefon : 417536062-3

      Web:volny.cz/dd.bystrany
          E-mail:dd.bystrany@volny.cz     

IČO: 63787725
DIČ: CZ63787725

Bankovní spojení : KB Teplice,č.ú. 742050277/0100
Obchodní rejstřík: oddíl Pr. Vložka 661

                                          

Děkujeme organizacím a lidem ochotným nám pomoci
uskutečňovat naše cíle a poslání.

Děkujeme




