Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro
naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance

Dům stříbrných vlasů
V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce 2014 a také informace o
tom, co ho čeká v následujících měsících

Motto pro rok 2014

„Máme rádi tradice“
Vydáno v prosinci 2014
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Čas vánoční se nám kvapem přiblížil. V letošním roce jsme se na toto
období pořádně připravili. V rámci aktivizací a činnosti klubů se
několikrát náš domov provoněl vůní pečeného cukroví. Při přípravě
vánoční výzdoby domova naši uživatelé nasávali do svých plic vůni
čerstvě nařezaného jehličí. Každá místnost zaznamenala změnu, tu
se objevil stromeček, tady zase vánočně nazdobená kytice a adventní
věnce. Každou adventní neděli jsme si rozsvítili jednu svíčku,
poslouchali koledy, zazpívali jsme si a zavzpomínali na vánoční
obyčeje. A když jsme u těch obyčejů, dozvíte se nyní něco o rostlince
jmelí, kterou si doma zdobíme lustry, nebo si ji dáváme do kytic.

Tajemné jmelí: Zdobí, léčí...ale také zabíjí!
Proč se jmelí
zlatí?
Keltší
kněží druidové
ho
prý
ze
stromů
osekávali
zlatými srpy...
Jmelí
přináší
štěstí,
ale
pozor, jenom to
darované!
A
jenom pod ním
se můžete na
Štědrý den beztrestně líbat třeba s manželkou svého šéfa…Ano,
mnoha tajemstvími a legendami opředená rostlina patří
neodmyslitelně k vánočním svátkům. Víme ale, proč vlastně? A
tušíme vůbec, že umí nejenom zdobit, ale také léčit… a zabíjet?
Je to napůl parazit. Roste v korunách stromů, ze kterých vysává
živiny. Ale zároveň má zelené listy, takže umí fotosyntézu a další
potřebné látky, jako například cukry, si vyrobí sama. Keltští kněží
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druidové považovali jmelí za magickou rostlinu, která umí odhánět zlé
duchy a zabraňovat požárům. Proto ji zavěšovali zvláště v období
zimního slunovratu do domů a tento zvyk se u Angličanů uchoval do
dnešních dnů. My jsme ho jen od nich na počátku minulého století
převzali. Řadu pohanských legend pak doplňuje křesťanská: Jmelí
bylo podle ní původně stromem, z jehož větví vyřezal Josef kolébku
Ježíši. Za 33 let strom porazili Římané a na kříži z něj Ježíše ukřižovali.
Strom se natolik styděl za svůj úděl, že se rozpadl na malé keříky a
dnes přináší jen dobro každému, kdo pod ním projde.
Léčí vysoký tlak, epilepsii, menstruační potíže…
Mýty o ochranných vlastnostech jmelí bílého ale mají své reálné
opodstatnění. Ve farmaceutickém průmyslu se používá k výrobě léků
s protinádorovými účinky, v kosmetice se výtažky z něj využívají pro
masti a emulze ke zklidnění kůže a omezení tvorby lupů.
Jmelí vytváří v korunách stromů keříky o průměru až 1 m.
Klasická medicína i lidové léčitelství zná jmelí také jako prostředek na
snižování krevního tlaku. A nejen to – užívání odvaru z listí pomáhá
při aterioskléroze a dalších nemocech stáří, při nervových a srdečních
chorobách, revmatických potížích, ovlivňuje vylučování žluči a slinivku
břišní. Má blahodárný účinek při nadměrné činnosti štítné žlázy, ženy
ho využijí pro zmírnění menstruačních problémů a pomáhá jim i v
období klimakteria. (Zdroj: Ordinace.cz)
Jmelí je doktorem i zabijákem!
K léčbě je nejvhodnější jmelí jabloňové, hlohovcové, dubové a
borovicové. Pozor je třeba naopak dávat na jmelí topolové – to je
značně toxické! Lékaři doporučují užívat po poradě se svým doktorem
odvar ze sušených listů, a to 2 – 3 šálky denně. Maximální denní
dávka je 5 gramů listů, ale raději uberte přibližně na 1 gram. Jde o
drogu vysoce účinnou a předávkování může způsobit přesně opačný
účinek na organizmus, stejně jako otravu!

3

Totéž platí i o bílých plodech, kterých je teď v prosinci keřík plný.
Ptáčci je rádi zobají, lepí se jim i na peří (právě tak se jmelí přenáší do
korun dalších stromů), ale pro nás lidi jsou velmi jedovaté! Zvláště,
máte-li doma malé děti nebo zvědavé domácí mazlíčky, raději
bobulky otrhejte. Jejich požití může způsobit prudkou otravu, kterou
zvláště oslabení jedinci také nemusí přežít…

Ohlédnutí za obdobím od září do nynějška:
V minulém čísle jsme jako poslední akci uváděli tradiční vinobraní. Od
té doby jsme uspořádali plno akcí, na které touto formou
zavzpomínáme.
Říjen – příprava na cetifikaci Vážka
- toto období jsme věnovali kontrole naší ošetřovatelské praxe a
souladu s písemnými metodikami, měnili jsme postupy a
dopilovávali místa, která jsme vyhodnotili jako slabá
- Na začátku listopadu proběhl audit a více informací Vám k němu
řekne paní ředitelka ve svém článku
9.11. vítání Martina na bílém koni
- V listopadu jsme společně se Střediskem volného času uspořádali
akci Martina na bílém koni. Nádvoří a zahrada domova byla plná
návštěvníků, děti si prošli osvětlenou „cestičku splněných přání“ a
mezi všemi panovala spokojená nálada. Do této akce se zapojili i
KRPŠ, kteří nachystali občerstvení.
23.11.- filmový klub
- na neděli jsme připravili promítnutí filmu Stoletý stařík…. Akce se
zúčastnilo 16 uživatelů. Zaměstnanci připravili promítání na velké
televizi s uhlopříčkou 150 cm. Uživatelé se občerstvili a vypili
společně kávu.
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26.11. – beseda o obraně naší vlasti a Armádě ČR
pořádání této akce
děkujeme paní Jitce
Urbanové. Besedou nás
prováděl
pan
Mgr.
Urban, který nám řekl
informace o současné
výzbroji a organizaci naší
armády. Mohli jsme si
prohlédnout
i
přinesenou zbraň.
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Konec listopadu a začátek prosince
–
výzdoba
domova,
příprava
na
vánoční
jarmark, pečení cukroví
Při
aktivizacích
se
zaměřením
na
prvky
smyslové aktivizace jsme
se v tomto vánočním čase
zaměřili na pečení cukroví.
Vedení
domova
nám
zakoupilo novou troubu
s vařícími deskami. To se to
bezva peče. Děkujeme.
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5.12. Mikulášské nadílení
Jako každý rok i letos
nás navštívila trojice
Mikuláš, anděl a
čert. Uživatelé se na
návštěvu těšili. Čert
však naháněl hrůzu.
Ještě že hodný anděl
čerta zahnal. Mikuláš
rozdal
uživatelům
připravený dáreček.
12.12 – vánoční jarmark
na tento den jsme se dlouho připravovali, vyráběli jsme drobné
dárečky, chystali balíčky cukroví a zabíjačky. Kuchařky vařili
pravou zelňačku, pekli koláče a nesmíme zapomenout na přípravu
svařeného vína a vánoční punč. Členové sdružení „ Za Budišov“
připravili pásmo básniček a koled. Společně jsme si zazpívali. Počasí
nám přálo a místy svítilo i sluníčko.
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17.12. Návštěva dětí z Dětského domova Budišov nad Budišovkou
- na tento den jsme pro naše uživatele pozvali děti s pásmem
vánočních říkadel a písní. Děti přišly popřát veselé vánoce našim
uživatelům a přinesli drobné dárečky. Na oplátku dostaly sladkou
pochoutku a výrobek, který jim bude připomínat veselé odpoledne.
19.12. Tradiční vánoční tombola s posezením se zaměstnanci
- každým rokem připravujeme tuto akci pro velkou oblibu u
zaměstnanců i uživatelů. Každý obdrží malý dáreček, potěšíme se
spolu, zavzpomínáme a popřejeme si hezké prožití svátků vánočních.
29.12. Předsilvestrovské posezení s uživateli
- letos nás opět navštíví Umělecká agentura Viola, která si připravila
Předsilvestrovské hudební představení.
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Chtěla bych všem uživatelům a zaměstnancům popřát hezké prožití
vánočních svátků a v novém roce mnoho zdraví a štěstí.
Za oknem sype se sněhová nadílka,
Záclony provoní anýz a vanilka,
Vánoční koledy zpívají andělé,
Už jsou tu Vánoce, tak ŠTASTNÉ A VESELÉ
Vlaďka

Kvalita poskytované služby se však nedá posuzovat pouze podle akcí
pro naše uživatele. V pozadí celého dění probíhají činnosti, které jsem
tady nevzpomněla, Po celý rok jsme nezapomněli ani na jednoho
uživatele s přáním a kytičkou při příležitosti jeho narozenin. Všichni
klíčoví pracovníci se věnovali svým uživatelům nejen v pracovní době.
Oceněním snahy všech zaměstnanců domova je spokojenost a úsměv
našich uživatelů.

Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá.
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A abychom dostáli svému slibu, i v tomto čísle zveřejníme
pokračování proměn, kterých se zúčastnili někteří naši uživatelé. A že
jim to slušelo.
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STANDARDY KVALITY V DOMOVĚ LETOKRUHY Budišov nad
Budišovkou

3. PRÁVO NA
NEDOTKNUTELNOST OSOBY
1. Já rozhoduji o tom, co si obléknu, ostříhám vlasy

1. Já se domluvím s pracovníkem, sestrou
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2. Ochrana soukromí
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V uplynulém období jsme zjišťovali spokojenost uživatelů, rodinných
příslušníků, praktikantů. Výsledky spokojenosti zaměstnanců
přineseme v příštím čísle:
Hodnotící dotazník uživatelů Domova Letokruhy- předáno 45 dotazníků –
návratnost 32 – 71%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jste celkově spokojen s životem v domově (průběh dne, nabídky aktivizací, podpora
personálu)?
- 20x ano, 1x ne, 1x chce být doma, 10x neodpověděl
Co by bylo třeba zlepšit?
- 1x neví, 9x nic, 2x jídlo, 1x do koupelny úchytky ke dveřím, 1x menší porce příloh,
18x neodpověděl
Co je třeba zachovat pro Vaši spokojenost?
- 1x návštěvy dcery, 1x kuřárnu, 3x vše, 1x lásku, 1x spokojený personál a dobré
jídlo, 5x nic, 2x neví, 1x klid, 17x neodpověděl
Co v domově chybí?
- 2x neví, 1x pes a zahrada, 7x nic, 1x kamarádi, 1x dobré, 1x možnost drobných
nákupů, 1x peníze pro svou potřebu, 18x neodpověděl
Co považujete za nadstandard v domově?
- 1x jídlo a koupání, 1x cvičení,, 1x na pokoji sprchový kout, 1x na pokoji soc.zař., 8x
nic, 19 x neodpověděl, 1x neví
Jste spokojen s podáním informací a s péčí o svoji osobu:

- Od sociální pracovnice, ředitelky – 18x ano, 13x neodpověděl, 1x neví kdo to je
- Od pracovníků v sociálních službách (pečovatelky) – 18x ano, 14x neodpověděl
- Od zdravotníků, vedoucí ošetřovatelského úseku – 17x ano, 15x neodpověděl
- Od ostatních pracovníků ( úklid, údržba apod…) – 16x ano, 16x neodpověděl

Externí dotazník spokojenosti s Domovem Letokruhy - předáno 34
dotazníků – návratnost 6 – 17,6%
1. Jste spokojeni s prostorovým uspořádáním a vybavením domova? (velikost pokojů,
nábytek, zahrada, dostupnost)
-5x ano (pokoje prostorné, slunné, skříně neposkytují soukromí jednotlivcům, úžasná zahrada,
altány)
-1x příbuzný nemá v dosahu noční stolek, zvonek, nemá možnost vzít si kapesník apod.

2. Jak hodnotíte podávání požadovaných informací pracovníky domova?
- sociální pracovnice, ředitelka -6x ano ( spokojeni, dobré, odborné informace, velmi
dobré)
- pracovníci v soc.službách (pečovatelky) -6x ano (dobré, velmi dobré, na výborné úrovni)
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- zdravotníci, ved. ošetřovatelského úseku -6x ano (dobré, velmi dobré, svědomití
profesionálové)
- provozní zaměstnanci – 5x ano, 1x nehodnotím
3. Co si myslíte, je Váš blízký příbuzný, kamarád spokojen v domově?
- 5x ano, 1x pokud se smíří s tím, že musí močit do plen a být v nich delší dobu
Co podle Vás chybí v domově?
1x kulturní místnost,4x nic, 1x zaměřit se na komunikaci a péči s klienty, než např. na
retro zařízení
Co je třeba zlepšit?
4x neví, 1x 2.večeře tvrdé ovoce, lepší by byly ovocné saláty, nesouhlas se změnou
dob stravy, 1x více se zaměřit na komunikaci s klientem, zapojení do činností,
oblékání apod., hraní her, aby člověk, který je ještě schopen netrávil čas v křesle
pospáváním
Co je třeba zachovat?
- 1x současný stav, 1x úroveň odborného personálu, 1x klid-pohoda, 2x neví, 1x
neodpověděl
4. Myslíte si, že je zajištěno v domově dostatek doplňkových služeb? (kadeřník, pedikér..) 6x ano
5. Máte nějaké náměty ke zlepšení kvality poskytované sociální služby? Jaké?
- 1x víc se věnovat klientům a zachovat důstojné žití, umožnit vyprázdnění, či častější
výměnu plen, umytí rukou, obličeje po jídle – ale i tak za péči děkujeme, 1x neodpověděl,
4x nic
Hodnocení – předáno 3 ks, vráceno 2 ks – tj. 67% (1 praxe probíhá)
Dotazník spokojenosti studenta-praktikanta v Domově Letokruhy, přísp. org. Budišov nad
Budišovkou
1)

2)
3)
4)

5)

Co jste od praxe očekával/a?
- seznámení se s novým prostředím, kontakt se seniory, administrativou, účast na
aktivizacích
V čem se vaše očekávání naplnilo?
- ve všem, nový pohled na život lidí
Co vám v průběhu provádění praxe chybělo?
- 2x nic
Jaký byl přínos praxe pro vaše studium/práci?
- utvrdilo mně to v tom, že bych chtěla pracovat se seniory jako cílovou skupinou, nové
poznatky a přístup k práci s lidmi
Praxe v Domově Letokruhy byla pro mě:
Zajímavá 2x

Přínosná 2x

Nudná

Užitečná 2x

Zbytečná

6)

Dozvěděl/a jsem se nové informace? - 2x ano

7)

Měl/a jsem příležitost se prakticky zapojit do práce organizace? - 2x ano

8)

Jak hodnotím přístup mentora k mé osobě? - 2x výborně

9)

Jak hodnotím přístup zaměstnanců v přímé péči k mé osobě? -1x výborně, 1x dobře
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10)

Jak hodnotím přístup ostatních zaměstnanců k mé osobě? --1x výborně, 1x dobře

11)

Jak hodnotím dostupnost a srozumitelnost písemných materiálů, které jsem měl/a
k dispozici? – 2x dobře
Připomínky praktikanta k činnosti Domova Letokruhy. – 2x nemá

12)

13) Ověření poslání Domova Letokruhy. -1x ověřeno, 1x myslím, že tato organizace je velmi
důležitá, je zde hezký přístup k lidem, obyvatelé se tu cítí jako doma. Líbí se mi, kolik akcí pro seniory
pořádá, takže jsou pořád v pohybu. Mají kontakt s okolím.
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Domov Letokruhy získal certifikát Vážka
Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vytvořila na základě
mnohaletých zkušeností v práci s lidmi s demencí certifikační systém
Vážka, který je určen pro zařízení poskytující specializovanou péči.
Od roku 2009 je Vážka registrována jako ochranná známka a cílem
certifikačního systému je podporovat, rozvíjet a potvrzovat vysokou
kvalitu poskytovaných služeb lidem s demencí. Kritéria hodnocení
oblastí pro získání certifikátu Vážka:
-

Vize, filozofie a strategie péče
Aktivity
Spolupráce s rodinnou a přáteli člověka s demencí
Důstojnost
Zdravotní péče
Zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků
Bezpečnost
Hydratace a výživa
Celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost, umístění zařízení, vybavenost
První dojem po vstupu do zařízení
Společné prostory, pokoje
Hygiena
Orientace
Zázemí pro personál, potřeby personálu a jejich podpora
Počet a kvalifikace pracovníků, kvalifikace v demencích
Zaškolení a další vzdělávání, kompetence pracovníků

Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 18 měsíců. Po uplynutí doby
platnosti je možné držení značky prodloužit na základě výsledků
řádného auditu. Cílem je současně dosaženou kvalitu práce a péči o
uživatele s onemocněním demencí zachovat i do budoucna, případně
hledat možnosti jejího dalšího posunutí a tak našim uživatelům dopřát
důstojný a spokojený život.
Letošní rok byl pro nás v Domově Letokruhy ve znamení příprav na
certifikaci Vážka, která proběhla 7. 11. 2014. Podařilo se nám po
dlouholeté práci prokázat, že služba, kterou provozujeme je kvalitní a
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lidé s onemocněním typu demence u nás mohou nalézt vysoký
standard pomoci, podpory a péče.
Na certifikaci jsme se pečlivě připravovali a zároveň v nás panovaly
velké obavy. Důvodem našich obav byly především třílůžkové pokoje
a nedostatek sociálních zařízení. Zde musím podotknout, že tuto
situaci stále řešíme a děkujeme Městu Budišov nad Budišovkou za
vstřícné kroky v převodu nemovitostí na zřizovatele. I když převod
nemovitostí je teprve začátkem příprav na revitalizaci budovy, hrál
v tomto procesu roli nejdůležitější.
Auditorský tým, který certifikaci u nás prováděl (čtyři odborníci
v oblasti gerontologie, zabývající se problematikou osob postižených
demencí) konstatoval, že největší devizí našeho zařízení je okolí
domova (velká zahrada, altány, parková úprava), což umožňuje pohyb
lidí s demencí venku na zahradě a vidí práci v tomto zařízení jako
smysluplnou.
Naše práce se ale nedá měřit jen dle určených kritérií, jde nám hlavně
o lidský přístup, poskytování kvalitní péče, spolupráci s rodinnými
příslušníky, obcí a zřizovatelem. Udělený certifikát je pro nás nejen
významným oceněním, ale také motivací do další práce a především
závazkem do dalších let.
Závěrem bych chtěla s potěšením říci, že náš domov se nyní řadí svou
kvalitní péči, odborností a profesionalitou práce mezi zařízení, které
poskytují sociální péči osobám s onemocněním demencí na velmi
vysoké úrovni. Děkuji všem zaměstnancům za jejich práci a přístup ke
změnám, které v domově proběhly a probíhají. Bez nich by domov
certifikát nikdy nezískal. Do další práce přeji všem hodně zdraví,
trpělivosti a přesvědčení.
Mgr. Kamila Molková
ředitelka
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