Blanenský domov pro seniory získal
certifikát. Je nejlepší v republice
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Jižní Morava - Sociálním službám v kraji se blýská na lepší časy. Zatímco
blanenské centrum pro seniory dostalo nový certifikát kvality, v minulosti
kritizované sanatorium v Jevišovce se s novým vedením polepšilo. Kvůli
stárnutí populace na seniory cílí také řada obecních projektů, které se snaží
starším lidem usnadnit podzim života.

Značku kvality získalo už 35 zařízení v republice








1-4
Špičkové ubytování i kvalitní péče, to je výsledek testování příspěvkové organizace
Senior centrum Blansko. Ta nově získala jako pátá v kraji certifikát Značka kvality v
sociálních službách. Se ziskem 940 bodů je nejlépe hodnoceným zařízením v celé
republice.
Komisi zaujal například program Bon Appetit!, který zútulňuje tamní jídelnu a přináší
klientům seniorského centra příjemnější zážitek z jídla. Oceněné centrum se více
zaměřuje na kvalitu jídla a snaží se každému důchodci upravit jídelníček co nejvíce na
míru. "Přistupujeme k nim individuálně. Snažíme se o to, aby žili jako předtím," vysvětlila
ředitelka blanenského centra Lenka Dražilová. Certifikát mu udělila Asociace
poskytovatelů sociálních služeb, která hodnotí například zdravotní péči, ubytování, stravu
nebo trávení volného času.





Senior centrum získalo nejvíce bodů v celé republice

Blanenské senior centrum se snaží přistupovat ke klientům individuálně
Značka kvality v sociálních službách

V současnosti je v ČR certifikováno 35 domovů pro seniory, sedm dalších zařízení
aktuálně prochází systémem hodnocení. Značka kvality v sociálních službách eviduje asi
desítku zájemců o svůj certifikát. V Jihomoravském kraji získalo nálepku zatím pět
zařízení.
V minulosti kritizovaného sanatoria v Jevišovce na Břeclavsku se před časem ujal nový
majitel. Ombudsman dříve upozorňoval na riziko podvýživy některých tamních pacientů,
připomenul také, že ačkoliv se v minulosti několikrát stalo, že senior v sanatoriu spadl z
lůžka, vedení nepřijalo žádné opatření, aby se to neopakovalo. "Seniora nejdřív přijmou,
a až potom řeší, zda mu mohou obstarat potřebnou péči," prohlásil v loňském roce Jiří
Foral z kanceláře ombudsmana. Měsíc po kontrole odebralo vedení kraje nevyhovujícímu
zařízení registraci. Tu má nyní už zpátky.

Mezi hlavní cíle nového vedení patřilo opět navýšit počet pracovníků sanatoria. Místo
devíti jich tam nyní pracuje třiadvacet. Upravili také stravování. Zatímco dříve jejich
klienti jedli pouze na pokoji z hlubokých talířů, vedení sanatoria nakoupilo židle a stoly,
aby se senioři opět mohli společně stravovat v jídelně. K dispozici mají i lepší nádobí.
"Rozšířili jsme množství jídla. V průměru nám přibírali dvě kila za měsíc," odhadla
stávající ředitelka jevišovského sanatoria Ivana Hoferová.
Čtěte také:




Kritizovaného sanatoria pro seniory v Jevišovce se ujal nový majitel, 28. 2. 2013
Situace kolem sanatoria v Jevišovce je stále nejasná, 13. 1. 2007

Sanatorium v Jevišovce nově zaměstnává 23 lidí
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V kontrolách sociálních zařízení kancelář ombudsmana pokračuje i nadále. Při poslední
akci upozorňovala především na problémy s podvýživou, podáváním tlumících léků nebo
sledováním příjmů tekutin. Významnou část klientů seniorských zařízení tvoří starší
pacienti s demencí či Alzheimerovou chorobou. Personál ale podle Veřejného ochránce
práv nemá potřebné vzdělání, ani vhodné technické podmínky, aby se o podobné klienty
mohl postarat. A to ani v případě, kdy se zařízení na tyto nemocné vysloveně
specializuje.
"Odborníci se shodují, že jídlo je u lidí s degenerativním intelektovým postižením, jakým
je demence, poslední věcí, která jim ještě může dělat radost, uspokojit je a také je
zaměstnat. Tomu však neodpovídá praxe zjištěná ve většině zařízení. S jídlem se spěchá
a nevěnuje se pozornost individuálním požadavkům a potřebám klientů," řekla ČTK
mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.
Kolik zařízení v kraji funguje?

V Jihomoravském kraji je momentálně registrováno
celkem 77pobytových sociálních služeb typu domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem s celkovou kapacitou 5267 lůžek. Žádostí o ně je více, protože lidé se hlásí do
pořadníku několika zařízení zároveň, a to i několik let dopředu. V Jihomoravském kraji je
momentálně 161 631 lidí starších sedmdesáti let.
Ve Zlínském kraji je aktuálně padesátka domovů, které pojmou 3275 klientů. Na lůžko
se čeká i dva roky, protože poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku. Vzhledem
k demografickému vývoji odborníci očekávají, že se tento trend v dohledné době
nezmění.

Téma péče o seniory v UvR
Usnadnit podzim života se snaží i některé obce, které pro seniory připravují například
speciální webové stránky. Jednou z nich jsou Bošovice, která mají verzi internetových
stránek pro krátkozraké i pro seniory. Ty jsou maximálně zjednodušené a veškeré ikony

jsou nejen přehledně seřazené, ale i větší. Starší člověk se tak na internetu lépe
zorientuje.
"Když jsme přemýšleli, co nového tam dát pro naše občany, tak padl i návrh, abychom
vybrali něco, co bude sloužit těm nejstarším," řekl starosta Bošovic Jaroslav Šimandl
(nez.). Jedním ze zákazníků nových přehledných stránek je také pětasedmdesátiletý
Václav Dvořák. "Vybírám si převážně úřední desku, kde jsou různé vyhlášky a tak dále.
Na to chodím téměř denně," popsal svou zálibu Dvořák.
Brněnští strážníci zase hlídají zdraví seniorů. Pokud by se jim udělalo nevolno, osobní
alarm jim může zachránit život. "Stačí zmáčknout tlačítko a přivolám pomoc, která má
zajištěný přístup do mého bytu a pomůže mi," pochvaloval si službu Jaroslav Smečka.
Měsíčně tak strážníci zaznamenají asi osm nouzových signálů. Za provoz důchodce
zaplatí necelých tři sta korun měsíčně. Podobných zařízení přitom brněnští policisté
evidují asi stovku.

O bezpečnostní službě vypráví Jaroslav Smečka
Otrokovičtí přišli zase s relaxační nabídkou. Jejich starší spoluobčané mohou dvakrát do
roka zdarma odpočívat v městském wellness centru. "Myslím si, že to nemá chybu, lidi si
to zaslouží," ohodnotil otrokovickou nabídku důchodce Jiří Veselý.

