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SLOVO NA ÚVOD
Vážení a milí klienti,
zdravím Vás uprostřed parného léta z ještě parnější své kanceláře  Po ránu
vždy vítám závan čerstvého vzduchu a stále nabádám i své kolegy, aby
pravidelně kontrolovali Váš pitný režim. Vidím, že si někteří užíváte během dne
posezení na zastřešené terase na oddělení, nebo v přízemí, se snažíme i imobilní
klienty vyvézt ven do stínu, načerpat i jiné vjemy. O tom, co se událo za
poslední dva měsíce, Vás mí kolegové informují na dalších stránkách.
Zorganizovali jsme pro Vás velkou Zahradní slavnost, připravili výlety do okolí
a probíhají také personální změny na odděleních, přicházejí k nám nové tváře.
Jednou z nich je také nová vedoucí zdravotnického úseku, paní Marta Jarošová.
Podařilo se nám také zakoupit další nové pomůcky pro zlepšení péče.
V domově probíhaly průběžně kontroly ze strany nadřízených orgánů a odboru
hygieny obecné a komunální KHS, kterými jsme prošli bez výhrad.
V září se budu těšit na pravidelné setkání s Vámi i rodinnými příslušníky na
jednotlivých odděleních. Neustále probíhají změny, přicházejí nové informace a
my se s Vámi o ně rádi podělíme.
A ještě něco. Zrovna jsem dočetla skvělou a vtipnou knihu – Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel … doporučuji, třeba si ji můžete vypůjčit nebo objednat v
naší knihovně .
Přeji Vám krásný zbytek letních dnů!
Kateřina Michaliková
ředitelka
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CVIČÍME NAŠI PAMĚŤ
1. Znáte české hrady a zámky?
(Nápověda: Svojanov, Karlštejn, Kost, Litomyšl)

2. poznáte tyto místa?
(Nápověda: Praděd, Skřítek, Švýcárna, Petrovy kameny)
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KNIHOVNA
Nedílnou součástí našeho zařízení je i pobočka Městské knihovny Krnov. Do
našeho Domova chodí každý týden ve čtvrtek od 8 do 9 hodin pracovnice
z knihovny paní Naďa Lhoťanová. Klienti si zde mohou půjčit své oblíbené
knihy. Určitě vás zajímá, zda je nějaký poplatek za vypůjčení knížek. Klienti od
75 let žádný roční registrační poplatek neplatí.
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Z NAŠEHO DOMOVA
ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A KVALITY
Léto je v plném proudu a my přicházíme s novým číslem našeho domovského
časopisu. Oddělení sociální a kvality v žádném případě nezahálí a přináší
několik novinek.
Do týmu sociálních pracovnic našich pobytových služeb bude od září 2018
přijata nová kolegyně paní Bc. Eva Machová, která vzešla z tříkolového
výběrového řízení. Výběr nebyl jednoduchý a o danou pozici byl velký zájem.
Tým sociálních pracovnic tedy bude od září složen z těchto pracovníků:
p. Tereza Blažčíková, DiS. – vedoucí oddělení sociálního a kvality
p. Bc. Světlana Žáčková – sociální pracovnice
p. Sylva Krejčí, DiS. – sociální pracovnice, evidence žádostí
p. Bc. Eva Machová - sociální pracovnice
Za první pololetí roku 2018 bylo zorganizováno 8 větších výletů. Těchto akcí se
zúčastnilo 39 klientů domova. Podívali jsme se společně například do:
- Strážiště v Úvalně
- Yacht klubu Krnov
- ZOO Ostrava
- cukrárny
- Chařovského parku
- aj.
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Do konce roku 2018 bude v domově za přispění zřizovatele Města Krnov
zřízena pobočka Senior Pointu. Jedná se o kontaktní místo, přátelské k
seniorům, které budou moci využívat jak klienti domova, tak široká seniorská
veřejnost. V Senior Pointu budete moci mimo jiné najít sociálně-právní poradnu,
informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti. Dále zde naleznete
posezení s občerstvením (káva, voda, čaj). V nabídce bude také přístup
k počítači a internetu. Klidné a přátelské prostředí je samozřejmostí dané
aktivity.
V měsíci září se připravuje další setkání seniorů jednotlivých oddělení
s managementem organizace včetně pozvání rodinných příslušníků. O
jednotlivých termínech těchto setkání budete dopředu informováni formou
individuálních pozvánek.
V měsíci říjnu jsme naplánovali znovu Dobrovolnický den, kterého se mohou
účastnit osoby z široké veřejnosti. První Dobrovolnický den proběhl v měsíci
dubnu 2018. Účastnilo se ho 12 osob, které měli zájem poznat bližší chod
domova a strávit s námi celý den. Z dané akce byly velmi hezké pozitivní zpětné
vazby, proto jsme se ji rozhodli pro veřejnost znovu zopakovat.
V rámci práce s konceptem Bon Appetit byl ustanoven tým klientů, rodinných
příslušníků a zaměstnanců domova, který se pravidelně schází a konzultuje
nastavené jídelníčky, druhy jídel, formu a kvalitu stravy. Zápisy z těchto
schůzek jsou Vám k dispozici na nástěnkách jednotlivých oddělení. Tyto zápisy
Vám může personál daného oddělení také přinést a zapůjčit na pokoj.
za oddělení sociální a kvality - Tereza Blažčíková, DiS.
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KRÁTKÉ VZPOMÍNKY NA AKCE ČI VÝLETY, KTERÉ
PROBĚHLY

Yacht club Krnov
Každý rok v měsíci červnu navštěvujeme s
klienty našeho domova Yacht club Krnov a
díky vstřícnosti správce pana Kociána se z
toho pomalu stává tradice. Strávili jsme společné dopoledne na břehu Petrova
rybníka, kde jsme pozorovali život na vodě i pod ní, a u toho jsme popíjeli
výbornou kávu… 😊 Do domova jsme se vraceli jako z dovolené…

za pracovnice VČA – Šárka Volná

Výtvarná soutěž
Naši klienti se dne 18.6. spolu s žáky ze ZŠ Dvořákův okruh v odpoledních hodinách společně podíleli
na výtvarném tvoření. Tato akce je pod záštitou
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
která letos vyhlásila soutěž s názvem projektu
„Šťastné stáří očima dětí“.
Žáci i klienti ztvárnili portréty známých
osobností o velikosti A3 formátu, pomocí přírodního
uhlíku. Všem se velice dařilo a věříme, že naši
snahu ocení i porota, která bude začátkem října
vyhlašovat výsledky.
za pracovnice VČA –Andrea Hradilová
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Mrkvové rohlíčky ve velké klubovně
Ve velké klubovně se celým domovem
linula příjemná vůně

. Klienti společně

s paní Jarmilou Workovou pekli mrkvové rohlíčky.
Recept na mrkvové rohlíčky
 40 dkg polohrubé mouky
 20 dkg mrkve nastrouhat na jemném struhadle
 1 Hera
 2 vejce
 1 prášek do pečiva
Pečeme do zlatova při 180°C a ještě za horka obalujeme v moučkovém cukru.
Mrkvové rohlíčky byly následně příjemným zpestřením posezení u kávy ve
velké klubovně.
za pracovnice VČA –Jarmila Worková

Poděkování
V úterý 26. 6. 2018 nám do domova pro seniory
přinesli

studenti

průmyslové

a

v Krnově

učitelé

Střední

didaktické

školy

pomůcky

vhodné pro nácvik jemné motoriky u našich
klientů, které sami vyrobili v rámci praktického
vyučování. Výsledkem jejich práce jsme byli
velmi potěšeni. Klienti si nové pomůcky ihned
vyzkoušeli. Dovolujeme si touto cestou vyjádřit poděkování všem, kteří se na
jejich výrobě podíleli, a hlavně zástupci ředitele pro praktické vyučování panu
Martinu Jargašovi za zprostředkování.
za pracovnice VČA – Šárka Volná

8

Zahradní slavnost
Dne 20. června proběhla každoroční Zahradní slavnost před budovou domova.
V rámci programu vystoupila úžasná
taneční
a

skupina

Seniorky

Calipso

z Hlavnice

dance

Hudbu

k

poslechu i tanci nám zajistili manželé
Hudeczkovi. Občerstvení bylo zajištěno
naší

kuchyní

ve

formě

pečených

křidýlek, rolád nebo grilovaných párků a
klobásek. Nechyběly ani sladké buchty. K pití se točilo čepované pivo. Na akci
byli pozváni hosté z okolních sociálních služeb: Centrum Pohoda Bruntál,
Domov Bílá Opava, Charita Krnov či Parkinson klub Krnov. A nemůžeme
zapomenout i na pana místostarostu, zástupce zřizovatele. Počasí bylo příjemné
a akce se velmi vydařila. Klienti i hosté za celou připravenou akci zpětně
pochvalně děkovali.
za oddělení sociální a kvality - Tereza Blažčíková, DiS.
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ODDĚLENÍ DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
AGRESIVITA U OSOB S DEMENCÍ
V předminulém čísle našeho časopisu jsem vám slíbila, že se budeme dále
věnovat oblasti, která se týká možné agresivity u osob s demencí, jejich
změnami nálad a odchody z domova nebo zařízení.
Dnes bych vás chtěla seznámit krátce s agresivitou, možnými příčinami a tím,
co může pečující osoba v těchto situacích dělat.
Agresivita u klientů s demencí se liší od agresivity zdravých lidí. Bývá reakcí na
situace, kterým klient nerozumí a se kterými si neví rady. Velmi často je
agresivita problémem pečující osoby, a reakcí na její nevhodně zvolený přístup a
péči. Klient se pouze brání v situacích, ve kterých mu není dobře a kterým
nerozumí. Brání se většinou věcem, které nechce, a protože již ztrácí schopnost
verbální komunikace nebo mu nikdo nerozumí, používá obranné metody na
podvědomé bázi.
Možné příčiny agresivity:
1. Změny
Většina lidí, i bez demence, má ráda svůj stereotyp, cítí se v něm bezpečně.
Stereotyp znamená jistotu a bezpečí. Změna může být pro člověka s demencí
závažným stresorem, a tedy i spouštěčem pro reakci na stres. Jednou z odpovědí
na stres je útok, který se může projevit v podobě agresivity. Může se jednat
např. o změnu pečující osoby, změnu prostředí. Osoba s demencí má velké
problémy vyrovnat se s novými situacemi, někdy je to nemožné. Novým věcem
nerozumí, neví si s nimi rady.
2. Klient nerozumí situaci
Člověk s demencí, protože si nepamatuje, tak nemusí rozumět mnoha situacím,
které během dne nastávají. Pokud pečující osoba citlivě nereaguje, tak se může
potkat s agresivitou – osoba s demencí jí může buď nadávat, křičet na ni, nebo
se přímo bránit fyzicky.
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3. Neočekávané reakce
Při všech aktivitách je nutno pamatovat na to, že osoba s demencí má až do
konce života potřebu naplňovat potřebu bezpečí a jistoty. Necítí-li se v bezpečí,
reaguje po svém, tedy často útokem v podobě agresivity, kdy vyhodnotí situaci
jako své vlastní ohrožení. Je potřeba dodržovat některé zásady – komentovat
činnosti, které jdete vykonávat, nespěchat, neustále komunikovat, být na očích,
sledovat verbální a neverbální komunikaci.
4. Reakce na vlastní selhání
Nikomu není příjemné, pokud je upozorňován na vlastní chyby. Někdy je
potřeba takového člověka poopravit, ale vždy je důležité myslet na způsob,
jakým to pečující osoba udělá. Klient se může sám na sebe zlobit, že mu to
nejde, může mít vztek a odtud už je k agresi vůči okolí jenom krůček.
Co s tím můžeme dělat
 Zachovat klid.
 Nespěchat.
 Využít mírného klidného hlasu, očního kontaktu, úsměv.
 Snažit se pochopit svět osoby s demencí, vidět svět jejíma očima.
 Nechtít být vítězem, nehádat se s osobou s demencí.
 Komentovat všechny činnosti.
 Zachovat co nejvíce stereotypů v životě osoby s demencí, změny omezit
na minimum.
 Za všech okolností se k osobě s demencí chovat s úctou, důstojností a
respektem.
 Všímat si pocitů libosti, nelibosti a s těmito signály pracovat.
 Znát životní příběh osoby s demencí a důležité prvky využívat při
plánování péče.
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Informace z oddělení DZR
Konečně máme venku sluníčko a teplé počasí. Naši pracovníci doprovází klienty
ven, zkoušíme také využívat prostory naší zahrady, kterou máme k dispozici.
Úžasné je, když se mohou i klienti, kteří jsou pouze v lůžku, podívat ven a
vnímat tak jiné prostředí, čerstvý vzduch, sluníčko, mít v životě jiné podněty,
než pouze zdi svého pokoje.
za oddělení Domova se zvláštním režimem – Mgr. Renta Rychlíková

II. ODDĚLENÍ
Přinášíme vám rozhovor s naší klientkou, která v domově bydlí skoro osm
měsíců. Klientka se podělila o informace z jejího profesního života ve
zdravotnictví.
1. Jak Vás napadlo stát se zdravotní sestrou?
,,Mne to vlastně nenapadlo, ale nebyla jsem pionýrka, tak jsem nemohla
studovat to, co jsem chtěla. Po absolvování Střední dívčí školy jsem měla na
výběr z hornictví, zemědělství, hutnictví a zdravotnictví, tak jsem si vybrala
zdravotnictví obor dětská sestra.“
2. Jak moc pro Vás byla práce zdravotní sestry psychicky a fyzicky
náročná?
,,Práce pro mne byla náročná, jelikož jsem i mimo svou práci na Dětském
oddělení musela sloužit na Pohotovostní službě.“
3. Jak jste zvládala skloubit pracovní a osobní život dohromady?
,,Bylo to poměrně složité, ale díky tatínkovi a manželovi, kteří se dokázali
postarat o mé dvě dcery, jsem to zvládala po všech stránkách. Musela jsem.“
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4. Bylo potřeba se během zaměstnání jakkoliv vzdělávat?
,,Ano, určitě, po střední škole jsem musela absolvovat dvě roční nástavbové
studia v Brně se zaměřením na pedopsychiatrii a půlroční kurz v Opavě se
stejným zaměřením. Po dokončení, ale na pracoviště nastupovali psychologové,
takže jsem musela opakovaně do Brna, kde jsem si doplnila 2 roční nástavbové
studia se zaměřením na psychologii pro děti i dospělé. “
5. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla?
,,Po dostudování na zdravotní sestru, jsem absolvovala 4-leté nástavbové
studium v Brně vždy po dvou letech. “
6. Na jakých pracovištích jste působila?
,,V roce 1955 nástup NSP Krnov – porodní oddělení, péče o novorozence. Po
porodu první dcery a mateřské jsem roku 1960 nastoupila do jeslí na Zacpalově
ulici. Po porodu druhé dcery a opět po mateřské dovolené v roce 1966 nástup
na Psychiatrickou ambulanci v Krnově a zde jsem působila až do důchodu.“
7. Ovlivňovalo Vaše zaměstnání osobní život?
,,Určitě ano, po psychické stránce jsem se vyrovnávala s prací v osobním i
pracovním životě. “
8. Přála jste si, aby Vaše děti šly ve Vašich stopách?
,,Určitě ne, původně jsem chtěla být učitelkou tělocviku a dcery splnily moje sny,
protože jsou obě vysokoškolačky a obě se věnují pedagogice. “
9. Jaký jste k této práci měla vztah?
,,K práci jsem měla dobrý vztah, práce mě hodně obohatila a obrnila po
psychické i fyzické stránce.“
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10. Co Vám práce ve zdravotnictví dala?
,,Jak už jsem zmínila, práce mě obohatila, problémy pacientů somatické tak i
psychické mi pomohly v osobním životě. “
11. Zpozorovala jste někdy po dobu působení ve zdravotní, jak se
zdravotnictví časem měnilo?
,,Pozorovala. Tenkrát byla zdravotnická škola a obor zdravotní sestra, dnes je
absolvent po absolvování střední školy zdravotnický asistent a dál si musí
dokončit na zdravotní sestru nástavbové studium.“
12. Když se ohlédnete zpět v čase, rozhodla byste se stejně ohledně Vaší
kariéry?
,,Byla jsem se svou kariérou spokojená. Ale rozhodla bych se studovat
Pedagogický institut v Praze a stala bych se učitelkou jako moje dcery.“
Klientka domova pro seniory
V případě, že byste měli zájem nám také sdělit svůj životní příběh, prosím
řekněte tuto informaci vedoucímu daného oddělení nebo sociální pracovnici.
V příštím díle časopisu o něm rádi napíšeme.

III. ODDĚLENÍ
III. oddělení prošlo za poslední období velkými změnami. Přivítali jsme mezi
námi nové klienty. Nastoupili k nám na oddělení dva muži a dvě ženy. Do konce
měsíce očekáváme nástup dalších tří nových klientů. Rozrostl se i náš pracovní
tým o dvě nové kolegyně, pracovnice v přímé péči, slečnu Karolínu a Terezu.
Věříme, že budete s jejich prací spokojeni.
za III. oddělení – Bc. David Holubec
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NĚKTERÉ VÝZNAMNÉ DNY A
SVÁTKY
Měsíc srpen
MEZINÁRODNÍ DEN BOJE LÉKAŘŮ ZA MÍR

vznikl po

útoku na Hirošimu. Právě v těchto hrůzných chvílích jsou lidé, kteří zachraňují
životy druhých. I v Hirošimě bylo přítomno mnoho lékařů a dobrovolníků, kteří
pomáhali.

DEN LEVÁKŮ

je den věnovaný připomenutí leváků v převážně

pravostranně orientovaném světě. Od roku 1992, kdy The Left-Hander's Club v
Británii poprvé vyhlásil den leváků, se koná 13. srpna. V tento den se konají
akce upozorňující na výhody a nevýhody leváctví. Mezi takové akce patří
sportovní zápasy leváků proti pravákům, levácké pití čaje, otevírání zátek
leváckou vývrtkou v restauracích, kde hosté hrají hospodské hry pouze levou
rukou, nebo „levácké zóny“, kde jsou praváci nuceni dělat každodenní činnosti
leváckými nástroji.
Zdroj:http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/

Měsíc září
MEZINÁRODNÍ DEN ALZHEIMROVY CHOROBY

se

poprvé slavil v ČR roku 1998. Cílem tohoTO dne je zvýšit povědomí o této
těžké nemoci, kterou ve stáří mnoho lidí podceňuje. Prvními příznaky je
zapomnětlivost a emocionální výjevy. Vyléčit se Alzheimerova choroba nedá,
ovšem v poslední době jsou již velmi dobré lékařské výsledky s její stabilizací.
Zároveň se dlouhodobě řeší, jaká je správná prevence předcházení této nemoci a
15

podle posledních výsledků se ukazuje, že nejlepší není bystřit mozek třeba
křížovkami, ale naopak fyzická práce.

MEZINÁRODNÍ DEN BEZ AUT

spadá pod týden Evropského

týdne mobility, který začíná 16. září. Tento den nám, stejně jako celý týden
mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější, tak i
Den bez aut slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad na životní prostředí
právě z výfukových plynů automobilů.

Zdroj:http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/

Měsíc říjen
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

je věnován našim rodičům,

prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Je to den, který
ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím se musí potýkat senioři, jedná
se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech
tím nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou
budeme všichni staří.

SVĚTOVÝ DEN ZRAKU oči jsou pro nás velice důležitým
smyslovým orgánem, i proto bychom neměli opomenout Světový den zraku. V
tento den si připomínáme problémy se zrakovými vadami jako je např. slepota či
různé poruchy vidění a oční nemoci. Moderní medicína, která je i v ČR, již
dokáže většinu očních vad vyléčit.

Zdroj:http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/
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Měsíc listopad
SVĚTOVÝ DEN DIABETIKŮ

připadl na den narození kanadského

lékaře roku 1891 Frederika Bantinga, který vynalezl lék proti cukrovce inzulínu. Cukrovka či Diabetes je vážné onemocnění, při kterém se musí
dodržovat správná životospráva a samozřejmě myslet na pravidelné dávky
inzulínu. V nejhorších případech při této nemoci může dojít ke ztrátě zraku popř.
k amputaci končetiny. Cukrovka je v některých případech dědičná, ovšem velká
část populace, která trpí tímto onemocněním, jej má způsobené svým životním
stylem a hlavně obezitou a v tomto případě se i s cukrovou dá poměrně úspěšně
bojovat.

SVĚTOVÝ DEN TELEVIZE

vznikl na počest J. L. Bairda, který

jako první vytvořil přenos obrázků po telegrafických drátech - vynález století! V
tehdejší Československé republice se s velkou slávou televize spustila roku
1953. V dnešní době si většina z nás nedokáže život bez televize vůbec
představit. Na druhou stranu - všeho moc škodí a bohužel celosvětově přibývá
dětí, kteří jsou závislí na televizi a dokáží u ní strávit všechen volný čas.

Zdroj:http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/
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OKÉNKO PANA VAŇKA
Následující citáty a moudra klient nasbíral v rámci svého koníčku. Tímto
příspěvkem by se o ně rád podělil s ostatními.

Vědec nemá za cíl dojít k okamžitému
výsledku. Jeho povinnosti je položit
základy a ukázat cestu těm, kteří
.

přijdou.

Není snad větší zklamání než, když
přijdeš s radostí v srdci ke lhostejnému
člověku.

Inteligentní lidé se snaží problémy řešit.
Geniální lidé se je snaží nedělat.

Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů
zanikl váš vlastní vnitřní hlas.

Nemám rád lidi, kteří čekají, až jim
někdo upraví cestu.

Nové lži se poslouchají líp než staré
pravdy.

Se zákony je to podobné jako s párky –
je lepší, když nevidíme, jak se dělají.
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