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Důstojné prožití stáří
/projekt/

Je důležité  umět darovat  svůj  čas  ve prospěch druhého člověka,  dát
prostor pro důvěru, pochopení konkrétního seniora v konkrétní situaci a najít
smysl každodenního života.

 

http://www.geriatr.tyniste.cz/
mailto:geriacentrum@tiscali.cz


Geriatrické  centrum  je  městské  zařízení,  které  poskytuje  široké  spektrum
sociálních služeb v regionu Týniště nad Orlicí:

 Rezidenční služby - Domov pro seniory
 Terénní služby - Pečovatelská služba
 Ambulantní služby - Denní stacionář
 Provozuje Dům s pečovatelskou službou

Posláním Geriatrického centra 

Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují
při řešení nepříznivých sociálních situací a to možností vzájemného propojení námi
poskytovaných  služeb  v rámci  domova  pro  seniory,  denního  stacionáře  nebo
pečovatelské služby.

Principy, na jejichž základě poskytujeme sociální služby 

 individuální přístup k uživatelům
 respektování  a  dodržování  lidských práv  a  svobod  (zachování  důstojnosti,

osobní  cti,  právo  na  bezpečí  a  přiměřené  riziko,  právo  projevovat  své
náboženství a víru..)

 podpora  kvality  života  prostřednictvím  efektivní  péče,  která  bere  ohled  na
zachované schopnosti, identitu a potřeby osob

V tomto projektu bychom se rádi zaměřili na rezidenční služby – domov pro
seniory,  jelikož v tomto  případě  potřebují  senioři  největší  míru  podpory  ve všech
oblastech života.

Kapacita domova pro seniory je 42 osob. Služby v domově pro seniory jsou
poskytovány  celoročně,  nepřetržitě  24  hodin  denně  a  zajišťují  zdravotní,
ošetřovatelskou, rehabilitační a obslužnou péči. 

V Geriatrickém centru – domově pro seniory je zaveden systém individuálních
(klíčových  pracovníků).  Cílem  individuálního  plánování  je  zachovat  uživateli
v dohodnuté míře takový způsob života na jaký byl zvyklý před přijetím do domova
pro seniory. Individuální pracovník plánuje společně s uživatelem uspokojování jejich
potřeb, přání a hledají cesty, jak tohoto dosáhnout.

Služba poskytuje podporu při rozvoji psychické aktivity uživatele, podporu pro
udržení orientace uživatelů trpících onemocněním, které snižuje rozumové, smyslové
schopnosti  (demence),  podporu  rozvoje  fyzické  kondice,  podporu  kontaktu
s vrstevníky, rodinou, podporu schopností uživatele dle jeho možností.

Nabídka pravidelných volnočasových aktivit  je  rozmanitá.  Naši  uživatelé se
mohou  účastnit  čtení  na  pokračování,  tématicky  zaměřených  dílen,  zpívání
doprovázené hrou na akordeon, „Klubu úsměv“ a „Čajovny“ (jde o klubová setkání
nad  různými  tématy,  s různými  hosty),  „Klubu  vzpomínek“  (v  rámci  kterého  se
setkávají  reminiscenční  skupiny,  které  pracují  se  vzpomínkovými  tématy,
reminiscence - jedná se o aktivizační a validační metodu se seniory ), pravidelných
bohoslužeb, kulturních pořadů, besed, výletů do okolí…



Nezapomínáme  ani  na  klienty  trvale  upoutané  na  lůžko,  kde  jsou  aktivity
přizpůsobovány  individuálně  dle  jejich  potřeb  a  přání.  Spolupracujeme
s dobrovolníky, studenty, externími pracovníky, což nám umožňuje zkvalitňovat naše
služby.

Domov  pro  seniory  v Geriatrickém  centru  je  určen  seniorům,  kteří  nemají
dostatek fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu druhé osoby a mají
takové zdravotní postižení, které jim brání i přes veškerou podporu rodiny, terénních
služeb bezpečně žít v domácím prostředí .

Domov pro seniory máme rozdělen na dvě oddělení A a B.

Na oddělení  A  máme 16 míst.   Jsou  zde tří  a  čtyřlůžkové pokoje,  kam
přijímáme seniory s těžkým zdravotním postižením (např. po centrálních mozkových
příhodách,  obrny,  ochrnutí…)   a  seniory  nesoběstačné  v základních   životních
dovednostech, plně odkázané na pomoc druhé osoby.

Oddělení  B  má  26  míst.  Zde  jsou seniorům k dispozici  jednolůžkové  a
dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Toto  oddělení  je  určeno pro
seniory s trvalými změnami zdravotního stavu (např. omezená pohyblivost, zhoršení
zraku,  sluchu  a  seniory  se  sníženou  soběstačností  v základních  životních
dovednostech (např.  snížená  schopnost  zajistit  osobní  péči,  používání  veřejných
míst a služeb, kontakt s komunitou..). 

Uživatelé  ani  při  zhoršení  zdravotního  stavu,  pokud  to  není  jejich  přání,
nestěhujeme na jiné oddělení či pokoj.

 Do  Domova pro seniory,   bychom velmi  rádi  zakoupili  dvě antidekubitní
podložky, aby naši klienti i ve vážném zdravotním stavu či v terminálním stadiu měli
zajištěno maximální pohodlí a mohli prožít i zbytek života důstojně. 

Ve spolupráci s vedoucí sestrou a lékařem byly zvoleny antidekubitní podložky
z firmy AUDY, které splňují naše požadavky pro zajištění kvalitní péče o klienta.
Jedná se o antidekubitní podložky do lůžka, které mají zabránit vzniku bolestivých
dekubitů  (  proleženin  )  u  imobilních  klientů  nebo  klientů  v terminálním  stadiu.
Podporují  cirkulaci  krve  v tkáni  a  mění  tlakové zatížení  na  jednotlivé části  těla  u
klienta. Plně nahrazují klasickou matraci. Klientovi poskytují maximální komfort. Je to
systém vhodný pro klienty s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů a pro 3. stupeň
vzniku dekubitů.

Antidekubitní systém AUDY Dynamic 1ks 18.795,-Kč včetně DPH
2ks 37.590,-Kč včetně DPH

( Nabídka firmy AUDY s.r.o. je přiložena v příloze projektu ).

V Týništi nad Orlicí dne 21.dubna 2008 Marie Vacková
ředitelka GC

Spolupracovali: Petra Šimečková, Jitka Hejnová
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