Domov důchodců Jesenec příspěvková organizace , Jesenec č.1, 798 53 Jesenec

Výroční zpráva za rok 2005
Název organizace:
Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace
Sídlo organizace:
Jesenec č.1 PSČ 798 53
IČ organizace:
71197702
Zřizovatel:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Adresa zřizovatele:
Olomouc, Jeremenkova 40a PSČ 779 11
IČ zřizovatele:
60609460
Ředitel:
Bc.Anežka Soušková, tel. a fax: 582 396 890, e-mail: ddjesenec@volny.cz
Úsek ekonomický:
Ekonom: Štefková Božena tel. 582 396 396, e-mail: bozena.stefkova@volny.cz
Účetní: Dostálová Pavlína tel. 582 396 922, e-mail: pavlina.dostalova@volny.cz
Personální a mzdová účetní: Veselá Jitka tel. 582 396 396, e-mail: vesela.ddjesenec@volny.cz
Úsek sociální:
Sociální pracovník: Vychodilová Simona, tel. 582 396 922, e-mail:
simona.ddjesenec@volny.cz
Úsek zdravotní
Vrchní sestra: Vymětalová Věra, tel. 582 396 922, e-mail: vera.vymetalova@volny.cz
Staniční sestra:
Čechová Věra, tel. 582 396 922

Historie Domova důchodců Jesenec
Obec Jesenec se nachází 30 kilometrů západně od Olomouce, má 364 obyvatel, z toho 87 žije
v domově důchodců.
Jesenec je známé poutní místo zasvěcené sv. Liborovi. Úctu k tomuto světci přinesla na
Moravu paní Zuzana Kateřina Liborie ze Zástřizlů. Kostel sv. Libora byl postaven v roce

1710 a je to dílo barokního mistra Giovanna Santiniho. Zámek byl postaven v roce 1711 a
vystřídalo se v něm 18 majitelů.
Domov důchodců Jesenec se nachází 3 kilometry od města Konice. Areál tohoto domova je
tvořen dominantní budovou, bývalým zámečkem, s přilehlými obytnými a hospodářskými
budovami, včetně zahrady a parku. Vlastníkem tohoto areálu je Česká kongregace sester
dominikánek.. Byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb Prostějov, který podléhal
Okresnímu úřadu v Prostějově.
Od 1. ledna 2003 po zániku Okresního úřadu v Prostějově, byl domov součástí Sociálních
služeb Prostějov, jehož zřizovatelem byl Olomoucký kraj.
Od 1.ledna 2004 získala organizace právní subjektivitu s názvem Domov důchodců Jesenec,
příspěvková organizace, Jesenec č. 1, 798 53 Jesenec, jehož zřizovatelem je Krajský úřad
Olomouckého kraje.
Současnost Domova důchodců Jesenec
Domov důchodců Jesenec příspěvková organizace poskytuje ústavní péči klientům po
přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Objekt se nachází asi 3 kilometry od města
Konice. Místní park, který je součástí domova , slouží k relaxaci a odpočinku obyvatel.
Zařízení provozuje pomocné hospodářství, ze kterého je pro vlastní potřebu získáváno ovoce
a zelenina.
Ubytování je poskytováno ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích. K dispozici je kulturní
místnost. V domově je poskytnuta možnost používat vlastní televizor nebo rozhlasový
přijímač.
Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb sociální péče starým a zdravotně
postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování
ošetřovatelské péče včetně rehabilitace i možnosti využití pracovní terapie, s cílem podpory
soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.
Kapacita zařízení je 87 klientů s celoročním pobytem.
Dvoulůžkových pokojů
Tří a vícelůžkových pokojů
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Rok 2005
Přijato
Propuštěno
Zemřelo

15
2
12

Počet klientů k 31.12.2005

42 mužů a 40 žen, celkem tedy 82

Z toho ve věku 27-65 let
ve věku 66-85 let
ve věku nad 85 let
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klientů
klientů
klientů

klientů
klientů
klientů

Trvale upoutaných na lůžko
Mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek
Klienti jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování
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klientů
klientů
klientů

Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení nepřetržitě. O zdravotní stav obyvatel
pečuje ústavní lékař, který dojíždí do domova 1x týdně, a zdravotní personál .Je také zajištěna
odborná rehabilitační péče.K odborným vyšetřením se klienti odesílají do zdravotnického
zařízení.
Rehabilitace je v našem domově důchodců poskytována na základě diagnózy stanovené
lékařem, ortopedem, který dojíždí do zařízení 1x měsíčně. Každý nově příchozí klient projde
vstupní prohlídkou, během 1měsíce lékař doporučí možnosti rehabilitace.
Rehabilitace je poskytována individuálně na rehabilitační místnosti nebo přímo na pokoji
klienta.
Nabízíme ultrazvuk, parafín, vířivou koupel na ruce i na nohy, magnet na snížení bolesti,
zrychlení hojení a na protiotokové působení.Dále DD proudy ke zmírnění bolesti, cvičení s
míči. Biolampu aplikujeme na zlepšení hojení dekubitů (proleženin). Dále aplikujeme
biolampu při revmatologickém onemocnění kloubů. Provádíme individuálně klasické masáže
klientům.Ke zmírnění bolesti a uvolnění svalstva používáme rašelinové zábaly. Klienti
s onemocněním dýchacích cest mají k dispozici inhalátory.
Cílem pracovní terapie je udržení maximální soběstačnosti a samostatnosti klienta v běžném
denním životě. Tyto činnosti zabezpečují dvě pracovnice sociální péče, které se cíleně
zaměřují na konkrétní deficit, zlepšení jemné motoriky a koordinaci pohybu celého těla.
Využívají také relaxačních technik relaxační hudbou, neboť jedním ze základních problémů u
lidí žijících v domově důchodců je duševní napětí. Stres postiženého ve formě strachu
znamená značné podráždění. K příznivému psychickému stavu napomáhají také procházky do
okolí domova a posezení v přírodě.
Každodenně probíhá čtení ve společenské místnosti jak z denního tisku, časopisů tak i
povídek k zamyšlení, zpívaní a rozcvička. Za teplého počasí tyto činnosti probíhají na terase.
Dále je možno se zapojit do činnosti jako je šití, vyšívání, pletení, práce s papírem, malování
a výroba drobných předmětů . Tanec v sedě za doprovodu hudby pro méně pohyblivé klienty.
Pravidelně pořádáme turnaje v kuželkách, šipkách a člověče nezlob se. Dle zájmu obyvatel
probíhá ve společenské místnosti promítání filmů a pohádek dle volby klientů.Je možno
využít společenské hry.V rámci pracovní terapie procvičujeme paměť a myšlení formou
slovních her. Pracovní terapie zaměstnáváním se provádí skupinově i individuálně. Slouží
k odpoutání klienta od samoty, nemoci a k integraci do společnosti.
Naši klienti se v hojném počtu zapojují do soutěží(tipovací, křížovky, hudební…) v rámci
projektu „Senioři mezi námi“.
Strava je podávána dle zdravotního stavu klientů.
Připravujeme stravu:
- racionální (normální)
- diabetickou
- s omezením tuku
- lomenou
Poskytované služby klientům:
- kadeřnictví, holič
- pedikúra
- opravy čistého prádla
- bohoslužby v blízkém kostele
- knihovna

-

vyřizování trvalého pobytu
možnost uložení cenností
blahopřání k výročím
rehabilitace

Personální obsazení
Celkem 39 zaměstnanců (k 31.12.2005)
Ředitel
1
Ekonom
1
Personalistika a mzdy
1
Účetní
1
Zásobovač
1
Sociální pracovník
1
Vrchní sestra
1
Staniční sestra
1
Střední zdravotnický personál
8
Pracovníci sociální péče
4
Prac. soc. p.- pom. vých péče.
2
Ošetřovatelka
1
Fyzioterapeut
1
Lékař
1
Úsek stravování
5
Údržba
2
Prádelna
2
Švadlena
1
Uklízečky
4
Vzdělávání v roce 2005
Počet
účastníků
1
2
5
2

Místo konání

Přednášející

Olomouc
Olomouc
DD Nerudova
Brno

MUDr.Kotrle
RNDr.Podstatová

1

Olomouc

PhDr. Bělohlávek

2

ÚSP Nezamyslice

Mgr. Drexler

1

Olomouc

Léčba bolesti ve stáří
Zdrav. péče v DD, aktuality
ekonomiky v PO
Management v praxi
HACCP, vyhl. č. 84/05
Efektivní řízení ve zdravotnictví
Aktualizace účetních předpisů v PO
Ošetřovatelská dokumentace

1
1

Olomouc
Brno

1
1
1
1
1

Olomouc
Olomouc
Hradec Králové
Brno
Prostějov

Sociální dokumentace
Změny nemocenského pojištění

1
1

Olomouc
Prostějov

ANAG
J.Svobodová
MUDr. Kotrle
JUDr. Kaplan,
JUDr. Haluza
PhDr. Bártová
Ing. Cikánková
Mgr. Stloukalová
Ing. Biskupová
Dr. Šmídová, B.
Chlup
Bc. Vraj
H. Přikrylová

Měsíc

Téma

Leden

Syndrom vyhoření
Hygiena a epidemiologie
Ošetřovatelská péče s hypertenzí
Vedení týmu, řízení času, vedení
porad, akutní péče o nemocné
Efektivní řízení v ošetřovatelském
procesu
Pedagogická a zájmová činnost
v ÚSP a DD
Účetnictví PO

Únor

Březen

Duben

Květen
Červen

RNDr. Štěpánek

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Vnitřní kontroly, rozpočty,
pohledávky
Zákon o sociálním zabezpečení od
1.1.07
Vedení pokladny

1

KÚ OL

Ing. Lošťák,
Obrusník
MUDr. Chalánková

1

KÚ OL

1

Olomouc

Ošetřovatelská dokumentace
Novelizace právních předpisů
Zákon o inspekci práce Vyhl. č.
251/2005
Demence
Aktuality v soc. péči
Komunikace s problémovým
klientem
Svěřenci, klienti a depozita
Odměňování zaměstnanců v ÚSP a
DD
Vnitřní směrnice, odpisy
ELDP
Vyhl. č. 96/2004 – Stravování v DD

8
1
1

Nové Zámky
Olomouc
Olomouc

ANAG, Ing.
Jordová
I. Pejznochová
JUDr. Rážová
Ing. Chládková

7
1
1

DD Prostějov
Olomouc
Olomouc

PhDr. Hermannová
PhDr. Boháčková
Mgr. Máchová

1
1

Olomouc
Olomouc, Brno

Ing. Preuss
B. Havelka

1
1
1

Brno
Prostějov
Olomouc

Ing. Biskupová
Ing. Sojková
MUDr. Kabátová

V domově důchodců
3.6.
Standardy kvality sociálních služeb
Mgr. Chlápková
Říjen
Školení BOZP
p. Grmela
Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata 6x ročně
Celoústavní seminář –„Nejčastější poranění a úrazy seniorů“ – MUDr. Matýsek
KULTURNÍ PROGRAM V ROCE 2004
25.2 . Ostatková zábava
23.3. Vystoupení skupiny Viola – dechovka
14.4. Turnaj v šipkách
Duben 2005 Tipování výsledků na MS v hokeji, projekt „Senioři mezi námi“
12.5. Vystoupení dětí z MŠ Stražisko ke Dni matek
18.5. Vystoupení folklorního souboru Sasanky
26.5. Táborák, opékání, soutěže
13.6. Turnaj v kuželkách
21.6. Výlet do ZOO Safari Dvůr Králové n./L.
22.6. Zpívání dětí z MŠ Stražisko s našimi klienty
13.
–14. 6. Turnaj v „Člověče, nezlob se“
16.6. „Senioři mezi námi“(křížovky)
4.7. Táborák, opékání
13.7. Turnaj v „Člověče, nezlob se“
18.8. Sportovní v DD Tovačov
25.8. Táborák
30.8. CARUSO – SHOW v ÚSP Nezamyslice
7.9. Sportovní turnaj v DD Prostějov
20.10.- 22.10. Výlet Jeseník – Zlaté Hory
30.10 Vinobraní – taneční zábava se soutěžemi
6.10. Táborák
5.12. Mikulášská nadílka

7.12. Vystoupení folklorního souboru Sasanky
15.12. Výstava betlémů - Stražisko
21.12. Vánoční besídka , vystoupení dětí z MŠ Stražisko.

Klienti si mohou zapůjčit knihy z knihovny umístěné v Domově důchodců Jesenec a zúčastnit
se na bohoslužbách v místním kostele. Také se zapojují do společenského a kulturního dění ve
vesnici(pouť, společenské akce…), a tím se lépe integrují na prostředí. Pravidelně se pořádají
jednodenní i několikadenní výlety do blízkého i dalekého okolí.

Ekonomická část
Domov důchodců Jesenec je příspěvková organizace zřízená KÚ Olomouc a její příjmy jsou
tvořeny jednak dotací KÚ Olomouc ve výši 9 570,21tis a vlastními příjmy v částce
5 705,69tis. - z úhrad klientů a ostatních příjmů. V roce 2005 činil rozpočet 15 289,32tis. Kč.
Tyto finanční prostředky byly použity na krytí veškerých nákladů domova tj. na stravu
klientů, hygienické a čistící prostředky, nákup nezbytného spotřebního materiálu k zajištění
plynulého chodu domova.
Hospodaření s finančními prostředky za rok 2005 skončilo zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 176,23tis. Tento byl navržen k převodu do rezervního fondu a na základě
schválení KÚ Olomouc bude převeden.
V roce 2005 byla, za přispění finančními prostředky KÚ Olomouc, instalována
vzduchotechnika kuchyně. Pro zkvalitnění pobytu našich klientů jsme zakoupili 7 ks
elektrických polohovacích postelí. Ve výměně bychom rádi pokračovali i v příštím roce.

