Výročná správa
za rok 2014

apríl 2015

Spracoval : kolektív zamestnancov DSS Rohov

Zameranie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove
Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Rohove / ďalej DSS/ je Trnavský
samosprávny kraj v súlade s § 21-23 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov, Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, § 112i zákona NR SR č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V DSS Rohov poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej služby občanom so
zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania
alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácie postihnutí.
Predmetom činnosti DSS Rohov je poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby
v rozsahu ustanovenia § 38 a odľahčovacej služby v rozsahu ustanovenia § 54 zákona NR SR
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a noviel ( ďalej Zákon o sociálnych
službách).
Ciele a spôsoby poskytovania sociálnej služby v DSS Rohov sú zadefinované v Smernici
DSS Rohov č. 17/2011, v ktorej je vyšpecifikované poslanie DSS Rohov, vymedzuje rozsah
poskytovaných služieb, cieľovú skupinu, stanovuje hlavné ciele DSS Rohov v oblasti
poskytovania sociálnych služieb, vytyčuje dlhodobé a krátkodobé ciele, a striktne vymedzuje
pravidlá na ochranu klientiek DSS Rohov pred predsudkami a negatívnymi hodnoteniami.
DSS Rohov nie je prispôsobený na poskytovanie sociálnej služby klientkam, ktoré si
vyžadujú zvýšený psychiatrický dohľad na uzatvorenom oddelení alebo klientkam
s nadmernou agresivitou.
DSS Rohov neposkytuje sociálnu službu klientom, ktorí boli obvinení a pre ich
duševný stav im bolo právoplatným rozhodnutím súdu uložené ochranné opatrenie

( ochranné liečenie, ochranná výchova, ochranný dohľad alebo umiestnenie odsúdeného
v detenčnom ústave ). Zákaz poskytovania sociálnej služby takýmto osobám sa vzťahuje
na celú dobu vykonávania ochranného opatrenia ( §61 ods.3).
V DSS Rohov je možné poskytovať starostlivosť klientkam s :


duševnými poruchami a poruchami správania



telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania



telesným postihnutím alebo duševnými poruchami a poruchami správania,
ktoré sú zároveň zmyslovo postihnuté

Poskytované služby v DSS Rohov
A. Sociálna služba celoročnou pobytovou formou ( § 38)
V zmysle Zákona o sociálnych službách , § 38 sa v DSS Rohov poskytuje sociálna služba
celoročnou pobytovou formou.
V DSS Rohov sa:
a) poskytuje : 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou
ústavnou starostlivosťou
b) zabezpečuje : 1. pracovná terapia
2. záujmová činnosť
3. ošetrovateľská starostlivosť
c) utvárajú podmienky na : 1. vzdelávanie
2. úschovu cenných vecí

B. Odľahčovacia služba ( § 54)
V DSS Rohov sa v prípade kapacitných možností ( počas dovoleniek klientok
v celoročnej pobytovej forme) poskytuje odľahčovacia služba v súlade s § 54 Zákona
o sociálnych službách.

Vnútorná organizácia a organizačné útvary DSS Rohov
DSS Rohov sa vnútorne člení na tieto úseky :
A. Úsek starostlivosti o klienta:

1. oddelenie zdravotnej starostlivosti
a) ošetrovateľské činnosti
b) opatrovateľské činnosti
2. oddelenie terapií , výchovných činností a sociálnej rehabilitácie
B. Úsek THP a obslužných činností
1. oddelenie účtovníckej agendy
2. oddelenie sociálnej agendy
3. oddelenie obslužných činností

Počet zamestnancov k 31.12.2014 : 72

Činnosť DSS Rohov na úseku starostlivosti o klienta
DSS Rohov v súlade s poskytovaním komplexnej sociálnej starostlivosti zabezpečuje
nasledovné činnosti na jednotlivých úsekoch:
A. Úsek starostlivosti o klienta :


realizovanie individuálneho plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia občanov
a poskytovania úkonov nahrádzajúcich samoobsluhu vrátane organizovania a prípravy
preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie



v prípade klientky s ťažkým zdravotným postihnutím spolupodieľanie sa na programe
sociálnej rehabilitácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou individuálneho

plánu

klientky


dohliadanie na dodržiavanie ľudských práv klientiek



striktné dodržiavanie používania telesného a netelesného obmedzenia klientky len
v prípade, ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie klientky alebo
iných osôb



vedenie registra telesných a netelesných obmedzení prijímateľov sociálnej služby
a všetkých náležitostí, týkajúcich sa telesného a netelesného obmedzenia v súlade s §
10 Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z.



aktívne poskytovanie a zabezpečovanie všestrannej starostlivosti o uspokojenie biopsycho- sociálnych a duchovných potrieb klientky v DSS v súlade s koncepciou
a najnovšími poznatkami z ošetrovateľstva
Úsek starostlivosti o klienta sa člení na dve oddelenia :

1. oddelenie zdravotnej starostlivosti
a) ošetrovateľské činnosti
b) opatrovateľské činnosti
2. oddelenie terapií ,výchovných činností a sociálnej rehabilitácie

1. oddelenie zdravotnej starostlivosti


Zabezpečuje aktívne poskytovanie a zabezpečovanie všestrannej starostlivosti
o uspokojenie bio- psycho- sociálnych a duchovných potrieb klientky v DSS
v súlade s koncepciou a najnovšími poznatkami z ošetrovateľstva



za činnosť oddelenia zdravotnej starostlivosti zodpovedá hlavná sestra

a) ošetrovateľské činnosti

v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z.

o sociálnych službách, § 22, v znení neskorších predpisov a noviel


koordinuje staničná sestra

Obsah pracovnej činnosti :
Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov

metódou
v zariadení

sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané
sestrou so špecializáciou.
Kvalifikačné predpoklady zamestnancov na úseku ošetrovateľských činností :
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra v súlade
Nariadením vlády č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho
povolania,

spôsobe

ďalšieho

vzdelávania

zdravotníckych

pracovníkov

,

ústave

špecializačných odborov a ústave certifikovaných pracovných činností, § 11 a §12.
b) opatrovateľské činnosti


koordinuje hlavná sestra

Obsah pracovnej činnosti :
Vykonávanie opatrovateľskej služby pre občanov, deti a mladých dospelých v zariadení
sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

kvalifikačné predpoklady zamestnancov na úseku opatrovateľských činností :
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v povolaní opatrovateľ v súlade so
Zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
a noviel, § 84, ods. 9, písm. a, b.
2. oddelenie terapií , výchovy a sociálnej rehabilitácie


koordinuje vedúca terapeutka

Obsah pracovnej činnosti :
Vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, deti a mladých dospelých v zariadení sociálnych
služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Vykonávanie odborných terapeutických činností pre občana, dieťa a mladého dospelého.

Kvalifikačné predpoklady zamestnancov na oddelení terapií , výchovy a sociálnej
rehabilitácie:
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v

povolaní sociálny terapeut,

sociálny pracovník alebo vychovávateľ v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a noviel, § 84, ods. 7, ods. 14, ods.15,
ods.16.

PhDr. Monika Knezovičová
riaditeľka DSS Rohov
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Časť A :

FINANČNÁ SPRÁVA

Čl. I
Všeobecné údaje
1.

Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky

Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých v Rohove

Sídlo účtovnej jednotky

Rohov č. 27

Dátum založenia/zriadenia

1.1.2004

Spôsob založenia/zriadenia

Rozhodnutie o zriaďovacej listine

Názov zriaďovateľa

Trnavský samosprávny kraj

Sídlo zriaďovateľa

Starohájska 10,

IČO

00655546

DIČ

2021043959

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Sociálne služby - pobytová forma
riadna

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet

917 01 Trnava

mimoriadna
Kapacita 120 klientiek

obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD
uvedie počet klientov atď.

2.

Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Monika Knezovičová, PhDr.

Zástupca štatutárneho orgánu /meno

Anna Juračková, Mgr.

a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov počas

72

účtovného obdobia
Počet zamestnancov k 31.12.2014

72

Počet riadiacich zamestnancov

6

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu

ďalšieho nepretržitého

pokračovania a nezmenenej činnosti UJ .
2. Zmeny v účtovných metódach a zásadách oproti predchádzajúcemu obdobiu
neboli vykonané žiadne.
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
Položky
a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný

Spôsob oceňovania
obstarávacou cenou (v UJ sa
nevyskytol)

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený
vlastnou činnosťou

vlastnými nákladmi (v UJ sa
nevyskytol)

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný

obstarávacou cenou

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou

vlastnými nákladmi(v UJ sa nevyskytol)

činnosťou
e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý
hmotný majetok získaný bezodplatne

reprodukčnou obstarávacou cenou (v UJ
sa nevyskytol)

f) dlhodobý finančný majetok

obstarávacou cenou(v UJ sa nevyskytol)

g) zásoby nakupované

obstarávacou cenou

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

vlastnými nákladmi(v UJ sa nevyskytol)

i) zásoby získané bezodplatne

reprodukčnou obstarávacou cenou

j) pohľadávky

menovitou hodnotou

k) krátkodobý finančný majetok

menovitou hodnotou(v UJ sa
nevyskytol)

l) časové rozlíšenie na strane aktív

náklady budúcich období a príjmy
budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitou hodnotou

n) rezervy

oceňujú sa v očakávanej výške záväzku

o) časové rozlíšenie na strane pasív

výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.

p) deriváty pri nadobudnutí

obstarávacou cenou(v UJ sa nevyskytol)

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené
tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho
opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa
zaokrúhľujú na dve desatinné

miesta. Metóda odpisovania sa používa lineárna.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:
Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Ročná odpisová sadzba

1

4

1/4

2

6

1/6

3

12

1/12

4

20

1/20

5

neodpisované

X

Drobný hmotný majetok od 0,01 Eur do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky
nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok účtovná jednotka neeviduje.
UJ nevlastní žiadny majetok. V evidencii má dlhodobý hmotný majetok, ktorý jej bol
zverený do správy od zriaďovateľa. V roku 2014 organizácia zaznamenala zvýšenie hodnoty
dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 29.996,92€ . Zvýšenie hodnoty dlhodobého
hmotného majetku bolo vykonané na základe obstarania osobného motorového vozidla
v hodnote 13 tis. EUR. Vo vykazovanom UO boli zakúpené zariadenia kuchyne - v sume
6.617,34€

80 l elektrický kotol a v sume 8.706,78 elektrický konvektomat a vo výške

1.672,80€ bolo do hodnoty majetku zahrnuté príslušenstvo ku konvektomatu.
2. Obežný majetok
2.1 Zásoby
Účtovná jednotka evidovala k 1.1.2014 zásoby v celkovej hodnote 16.004,61€, v priebehu
účtovného obdobia zaznamenala prírastky vo výške 147.745,56€ a úbytky 146.619,86€,
najvyšší pohyb bol na sklade potravín. Konečný stav zásob k 31.12.2014 sa v porovnaní
s rokom 2013 zvýšil o 1.125,70€.
2.2 Pohľadávky
Účtovná jednotka evidovala ku koncu účtovného obdobia 2013 pohľadávky v celkovej
sume 51.424,00€. K 31.12.2014 50.367,02€. Z uvedenej čiastky predstavuje suma 923,89€
pohľadávky v lehote splatnosti za stravu zamestnancov a cudzích stravníkov a 49.443,13€ sú
pohľadávky za poskytnutú sociálnu službu klientkam DSS, ktoré sú po lehote splatnosti.
V priebehu účtovného obdobia boli splatené pohľadávky z predchádzajúcich rokov v celkovej
sume 10.053,33€ z toho za poskytnutú sociálnu službu v sume 9.196,05€. V aktuálnom UO
vznikli UJ nové pohľadávky v celkovej výške 8.996,35€ z toho 8.072,46€ za poskytovanú
sociálnu službu klientkam DSS.

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
1. Vlastné imanie
1.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (428) – operácie
vzťahujúce sa k prechodu na akruálne účtovníctvo k 1.1.2008 a vysporiadanie
výsledkov hospodárenia za roky 2008-20013.
1.2 Za bežné účtovné obdobie bol rozdielom výnosom a nákladov dosiahnutý
kladný výsledok hospodárenia.
2. Záväzky
2.1 Rezervy
UJ v roku 2014 rezervy netvorila žiadne. Rezervy, ktoré boli pre rok 2014 vytvorené
v roku 2013 na náhrady za nevyčerpané dovolenky z predchádzajúcich rokov a súvisiace
odvody do poistných fondov boli v celom rozsahu použité.
2.2 Záväzky
K 31. decembru bežného UO má UJ záväzky v celkovej sume 100.180,22€, z toho
7.802,16 dlhodobé a 101.096,40€ krátkodobé záväzky. V rámci dlhodobých vykazuje
5.233,14€ na účte 472 a 2.444,15€ na účte 379 – ostatné záväzky, ktoré predstavujú zádržné
od dodávateľa stavby „Rekonštrukcia a dostavba budovy administratívy“, ktoré mu bude
možné poukázať po uplynutí 60 mesačnej záručnej doby. V rámci krátkodobých záväzkov sú
zahrnuté záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného
poistenia, ostatné priame dane, transfery z účtu 372 a ostatné záväzky. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím UJ vykazuje zníženie záväzkov predovšetkým voči dodávateľom
a to v sume 11.270,57€. V ostatných krátkodobých záväzkoch vykazuje UJ mierny nárast.
Všetky vykázané záväzky sú v lehote splatnosti.
Časové rozlíšenie
Hodnota účtu „Časové rozlíšenie“ – 384-Výnosy budúcich období, ktoré sa počas celej
doby odpisovania dlhodobého

majetku postupne zúčtovaním rozpúšťajú do výnosov

bežného účtovného obdobia v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním (účtovných) odpisov

majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá,

sa zmenila v dôsledku vyššie

uvedených operácií z majetku nadobudnutého z transferov ŠR o 616,32€ a od subjektov mimo
verejnej správy o 662,04€. Na uvedenom účte bolo zaznamenané prijatie finančného daru od
subjektov mimo verejnej správy v sume 450€ a použitie vecných darov taktiež z uvedenej
skupiny v sume 7.327,11€.
Čl. V
Informácia o nákladoch a výnosoch
Za vykazované UO účtovná jednotka vykázala náklady v celkovej sume 1.272.532,39€
a výnosy vo výške 1.317.702,99€, čo je rozdiel v prospech výnosov o 45.170,60€. V kategórii
nákladov je najvyššia čiastka

vykázaná na mzdových nákladoch 503.621,98€ a k tomu

prislúchajúcich odvodoch do poistných fondov 176.359,78€. V rámci tovarov najvyššiu
nákladovú položku predstavujú potraviny 117.425,87€, a z energií - tepelná energia
64.549,99€, elektrická energia 22.539,01€, plyn 3.970,64€. Vo výške 7.336,41 boli vyčíslené
náklady pri spotrebe tovarov, ktoré boli organizácii darované od subjektov mimo verejnej
správy.
Hlavnou položkou výnosov, ak by sme nezobrali do úvahy výnosy z bežných transferov,
ktoré boli vo výške 951.566€ sú tržby z predaja služieb, táto položka predstavuje čiastku
286.748,92€, čo je oproti celkovým výnosom takmer 22% .
Čl. VI
Informácia o údajoch na podsúvahových účtoch
Na podsúvahových účtoch eviduje účtovná jednotka drobný majetok, ktorý nadobúda
v obstarávacej cene

od 0,01€ až do 1.700€. K 31.12.2014 bola hodnota tohto majetku

209.991,43€, z toho je v kategórii drobného hmotného majetku v obstarávacej cene od
16.60€ do 1.700€ evidovaný majetok v celkovej hodnote 184.336,53€.
Okrem uvedeného je na podsúvahových účtoch vykazovaný finančný stav na vkladových
účtoch klientok a vkladných knižkách klientok.

Čl. VII
Informácia o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Účtovná jednotka mala stanovený rozpočet na rok 2014 nasledovne:
1. Príjmy bežného rozpočtu
200 nedaňové príjmy
Schválený rozpočet 273.000€, rozpočet po úpravách 289.000€, skutočnosť za bežné
UO 289.350,26, skutočnosť za bezprostredne predchádzajúce UO 287.040,71€.
2. Výdavky rozpočtu
a) 600 bežné výdavky
Schválený rozpočet 913.111€, rozpočet po úpravách 951.625€, skutočnosť za
bežné UO 951.566€, skutočnosť za bezprostredne predchádzajúce UO
923.733,20
b) 700 kapitálové výdavky
Schválený rozpočet 13.000€, rozpočet po úpravách 30.000€, skutočnosť za bežné
UO 29.996,92€, skutočnosť za bezprostredne predchádzajúce UO 1.016.257,34€.

Čl. VIII
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
Popis skutočností: xxxxxxx
Zoznam použitých skratiek:
IČO - identifikačné číslo organizácie
DIČ - daňové identifikačné číslo
UJ

- účtovná jednotka

DSS - domov sociálnych služieb
UO - účtovné obdobie
ŠR - štátny rozpočet

Mgr. Anna Juračková
manažérka úseku obslužných činností DSS Rohov

ČASŤ B : VYHODNOTENIE ČINNOSTI ODDELENIA
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOST

A. VYHODNOTENIE PRÁCE ODDELENIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

V Domove sociálnych služieb v Rohove bolo k 31.12. 2014- 118 klientok a 1 klient.
Úsek starostlivosti o klienta je rozdelený na oddelenie zdravotnej starostlivosti a oddelenie
terapií, výchovy a sociálnej rehabilitácie. Obe tieto oddelenia úzko spolupracujú.
Oddelenie zdravotnej starostlivosti vedie hlavná sestra. Rozdeľuje sa na :
1. ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú vykonáva staničná sestra a sestry špecialistky
2. opatrovateľskú starostlivosť, ktorú

na oddeleniach 1 – 9 vykonávajú opatrovateľky,

sanitárky, zdravotné asistentky a na 10. oddelení dohliadajú na klientky inštruktorky
sociálnej rehabilitácie, ktoré ich vedú k samostatnosti pri bežných denných činnostiach.
Na oddelení zdravotnej starostlivosti zabezpečovalo v roku 2014 ošetrovateľskú a
opatrovateľskú starostlivosť spolu 45 zamestnancov.


1

hlavná sestra



1

staničná sestra



8

sestier so špecializáciou



4

zdravotné asistentky



14 sanitárok



14 opatrovateliek



3 inštruktorky sociálnej rehabilitácie
Každý z týchto zamestnancov spĺňa kvalifikačné predpoklady, v súlade s platnou

legislatívou SR, ktoré vymedzuje Dodatok č. 1 k Smernici DSS Rohov č. 23/2011:
Organizačný poriadok, v súlade so Smernicou DSS Rohov č. 2/2012: Platový poriadok.
Hlavná, staničná sestra a inštruktorky sociálnej rehabilitácie pracujú od pondelka do piatka
v rannej službe – 8 hodín.

Zamestnanci oddelenia zdravotnej starostlivosti pracujú v 12

hodinových službách počas celého týždňa.
Priemerný počet klientok na jednu pracovníčku úseku opatrovateľských činností je 12.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky na úseku opatrovateľských činností sú
v priamej starostlivosti o klientky so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutia,
duševné poruchy, poruchy správania, alebo kombinácie postihnutí.

Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky sú priradené na jednotlivé oddelenia.
Klientkam poskytujú celodennú opatrovateľskú starostlivosť, týkajúcu sa
starostlivosti, stravovania,

hygienickej

komunikácie a voľnočasových aktivít. Okrem toho majú

opatrovateľky pridelené kompetencie ohľadom zabezpečovania bielizne a kozmetiky pre
klientky v spolupráci so sociálnou pracovníčkou a zodpovednosť za hmotný majetok na
oddelení. Nakoľko sú opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky s klientkami
v celodennom kontakte, ich úlohou je aj sledovanie zdravotného stavu klientok. Ak spozorujú
u klientok zmeny či už v somatickom, alebo psychickom stave, oznámia to sestrám
špecialistkám, prípadne staničnej, alebo hlavnej sestre, ktoré stav posúdia a p. p. zabezpečia
vyšetrenie lekárom. Sestry a opatrovateľky spolu úzko spolupracujú.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky sa podieľajú na procese tvorby
individuálnych plánov klientok. Zaznamenávajú do nich základné denné činnosti, ktoré
vykonávajú počas pracovnej doby a ktoré sa týkajú starostlivosti o klienta. V spolupráci
s terapeutkami stanovujú každoročne osobné ciele klientok a individuálne ich vyhodnocujú.
Na 8. oddelení vykonávajú zdravotné asistentky klientkam bazálnu stimuláciu, o ktorej
vedú taktiež záznamy.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky pri
činnostiach

všetkých opatrovateľských

postupujú podľa Smernice DSS Rohov č. 6 / 2011: Metodika pracovných

postupov opatrovateľskej starostlivosti, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnej služby v DSS
Rohov.
Prehľad mobility klientok v roku 2014


53 chodiace klientky



48 klientok potrebuje čiastočnú pomoc pri chôdzi



18 klientok je imobilných, premiestňujú sa na invalidných vozíkoch, alebo v špeciálnych
kreslách, z toho 2 klientky ovládajú manipuláciu s vozíkom samostatne



1 klientka je úplne imobilná po NCMP
Stravovanie



78 klientok sa naje samostatne, niektoré potrebujú menšiu úpravu stravy, napríklad
pokrájať mäso



42 klientok sa musí kŕmiť, z toho 1 klientka je sondovaná PEG – om



1 klientka je kŕmená nasogastrickou sondou

Špecifiká v stravovaní klientok


36 klientok – strava s vylúčením kakaovej hmoty



5 klientok – diabetická strava



4 klientky – šetriaca diéta



1 klientka – diéta pre celiatikov



74 klientok - racionálna strava bez obmedzenia
Nadštandartné služby zabezpečované klientkam DSS Rohov
V I. polroku využili klientky DSS 1x kadernícke a 2x pedikérske služby, ktoré im boli

poskytnuté priamo v zariadení DSS.
V II. polroku využili klientky DSS 2x kadernícke a 2x pedikérske služby, ktoré im boli
poskytnuté priamo v zariadení DSS.
Od septembra prichádzala do zariadenia masérka a 1 - 2 x do týždňa poskytovala svoje
služby striedavo takmer všetkým klientkam.
Kadernícke, pedikérske a masérske služby boli klientkam poskytované externými
dodávateľmi služieb.
Spolupráca oddelenia zdravotnej starostlivosti a oddelenia terapií, výchovy
a sociálnej rehabilitácie
Oba úseky spolupracovali od pondelka do piatka podľa rozvrhu individuálnych terapií,
čím sa podieľali na rozvoji sociálnych zručností klienta. Ďalej spolupracovali na tvorbe,
realizácii a vedení písomností týkajúcich sa individuálnych plánov.
Navzájom sa dopĺňali, ak bolo potrebné, opatrovateľky pomáhali pri prípravách aktivít, ktoré
pripravoval úsek terapií, pri canisterapii

a naopak, terapeutky vypomohli napríklad ako

doprovod k lekárovi. Spolupráca oboch oddelení je veľmi dôležitá a na dobrej úrovni.
Spolupráca s príbuznými klientok
Počas veľkonočných sviatkov bolo doma 23 klientok v rozpätí od troch do sedem dní.
Komunita za účasti manažérky a hlavnej sestry sa konala v prvom polroku 2x na 9. oddelení.
Počas vianočných sviatkov bolo doma 27 klientok v rozpätí od troch, do dvadsať dní.

Ozdravný režim, prevencia obezity klientok
V januári 2014 prebiehala pravidelná kontrola hmotnosti klientok DSS. Vzhľadom na
zistenie nadváhy u klientok bolo potrebné urobiť kroky, ktoré by zabránili ďalšiemu
zvyšovaniu ich hmotnosti a preto bol vytvorený redukčný program, ktorým sme chceli
dosiahnuť redukciu a prevenciu nadváhy klientok, prípadne jej stabilizáciu, čo by bolo
prínosom aj pre ich zdravotný stav. Prvé hodnotenie prebehlo v apríli a výsledky boli
pozitívne, ďalšia kontrola hmotnosti bola v júli 2014.
Paticipácia klientok na poskytovaní sociálnej služby
Zástupcovia klientok
V apríli 2014 sa konalo 1. valné zhromaždenie klientok, ktoré sa bude opakovať 1x do
roka. Klientky si zvolili svoje zástupkyne na obdobie jedného roka. Cieľom je umožniť
klientkam

podieľať

sa

na

určovaní

životných

podmienok

v zariadení,

v súlade

s ustanoveniami Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov a noviel, § 6, ods. 2, písm. (príloha č. 1).
Stravovacia komisia
Dňa 1. apríla 2014 bola menovaná nová stravovacia komisia, ktorá zasadá 1x mesačne
a z každého zasadnutia komisie sa vedie písomný záznam .

Vyhodnotenie pracovných čiností na úseku ošetrovateľskej starostlivosti
Sestry vykonávali ošetrovateľskú starostlivosť na základe ordinácií lekára, požiadaviek
klientok, vlastného pozorovania a

pozorovania opatrovateliek. Spolupráca sestier

s opatrovateľkami, ale aj ostatným personálom je veľmi dôležitá z hľadiska pozorovania
klientok a včasného odhalenia choroby, nakoľko mnohé

klientky, vzhľadom na svoje

mentálne postihnutie, nie sú schopné upozorniť na zmeny vo svojom zdravotnom stave. Na
základe zistených zmien v zdravotnom stave, sestry informujú staničnú, alebo hlavnú sestru,
ktoré následne konzultujú stav klientky s ošetrujúcim lekárom.

Sestry špecialistky zabezpečovali počas dňa podávanie liekov, aplikovali injekcie, masti,
ošetrovali klientky podľa ordinácie lekára, asistovali lekárom a vykonávali ďalšie odborné
činnosti. Sestry viedli o svojej práci denné záznamy a priebežne ich potom spracovávali
v ošetrovateľskej dokumentácii klienta.
Hlavná a staničná sestra pracujú v programe Cygnus, do ktorého sa zaznamenávajú
mimoriadne udalosti ohľadom zdravotného stavu klientok. Ďalej tento program poskytuje
prehľad diagnóz klientok, liekov ktoré užívajú, poskytuje tlačivá na hodnotenie rizika pádu,
neuromentálny index a iné.
Spolupráca s lekármi
Lekári, ktorí poskytujú klientkam DSS Rohov zdravotnú starostlivosť, prichádzali na
požiadanie do zariadenia. Súčasťou ich starostlivosti sú preventívne prehliadky, očkovanie,
kontrola nastavenej liečby, sledovanie zdravotného stavu a odporúčanie na odborné
vyšetrenia, prípadne na hospitalizáciu. Dôležitou súčasťou je taktiež poradenská služba po
telefóne.


MUDr. Blažeková, lekárka pre deti a dorast, poskytuje starostlivosť 33 klientkam do 26
rokov. Zariadenie

navštívila priemerne 1 krát mesačne. Vykonala 13 preventívnych

prehliadok. Nariadila 1 povinné očkovanie očkovacou látkou Infanrix Polio.Táto
očkovacia látka je používaná ako posilňovacia dávka na ochranu dieťaťa pred
ochoreniami záškrt, tetanus, pertussis – dávivý kašeľ a detská obrna


MUDr. Krajči, praktický lekár, poskytuje starostlivosť 87 klientkam. V prvom polroku
prichádzal do zariadenia 1-2 krát za mesiac, vždy podľa potrieb klientok. V júni začal
robiť klientkam preventívne prehliadky, ktoré pokračovali aj v druhom polroku.



MUDr. Oravcová, neurologička, poskytuje starostlivosť hlavne klientkam s epilepsiou.
V prvom polroku

potvrdila 74 klientkam preskripciu jednorázových pomôcok na

inkontinenciu na ½ roka a vyšetrila klientky, u ktorých boli spozorované zmeny, ktoré by
mohli súvisieť s neurologickým ochorením. Taktiež vyšertrila jednu klientku na žiadosť
rodičov a doporučila ju na ortopedické vyšetrenie. V druhom polroku

potvrdila 74

klientkam preskripciu jednorázových pomôcok na inkontinenciu na ½ roka a vyšetrila
klientky, u ktorých boli spozorované zmeny, ktoré by mohli súvisieť s neurologickým
ochorením.



MUDr. Sečová,

psychiatrička, navštevovala zariadenie pravidelne 2 krát do mesiaca.

Vykonávala kontrolu nastavenej liečby u klientok, prípadne liečbu prehodnocovala na
základe ich vlastných požiadaviek a pozorovania personálu. Doporučila niekoľko odberov
krvi na vyšetrenie krvného obrazu, hladín karbamazepínu, líthia a kyseliny valproovej.
Taktiež doporučila 1 klientku na hospitalizáciu.


MUDr. Mikolajová, detská psychiatrička navštevuje 2 klientov.



MUDr. Orgoník, zubný lekár, poskytuje starostlivosť 115 klientkam. V I. polroku priamo
v zariadení DSS ošetril 2 klientky a ďalších 5 ošetril v ambulancii v Senici. V II. polroku
priamo v zariadení DSS vykonal preventívne zubné prehliadky. V priebehu mesiaca
prišiel do zariadenia opäť a vykonal extrakcie zubov, alebo koreňov u imobilných
klientok, nakoľko tento výkon si nevyžadoval ich prítomnosť v ambulancii. Klientky,
ktorých ošetrenie vyžadovalo ambulantné ošetrenie objednal do Senice.



MUDr. Grebeničková, dermatologička, poskytuje zdravotnú starostlivosť všetkým
klientkam podľa potreby. Počas roku 2014 4x navštívila zariadenie a urobila kontroly
liečených onychomykóz, psoriázy a u dvoch klientiek dlhodobo liečiacich sa kožných
defektov. Onychomykózy majú klientky preliečené a momentálne žiadna klientka neužíva
na toto ochorenie lieky.



MUDr. Vrancová, lekárka ORL, navštevuje zariadenie pravidelne z dôvodu kontroly
a výmeny tracheostomickej kanyly u jedného klienta, ale v prípade potreby vyšetrila
ktorúkoľvek klientku.



MUDr. Kurinská, gynekologička, do zariadenia neprichádza, ale poskytuje poradenskú
službu a zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii v Senici.



MUDr. Gembeš, urológ, poskytol v roku 2014 pravidelnú starostlivosť trom klientkam.



MUDr. Sobolič, ortopéd, vyšetril v prvom polroku osem

klientok na odporučenie

praktického lekára a neurologičky. Vyšetrenie a liečbu im poskytol priamo v zariadení
DSS.


Lekárky MUDr. Oravcová a MUDr. Sečová urobili vyšetrenia pre Sociálnu poisťovňu
a Okresný súd v Senici z dôvodu pozbavovania spôsobilosti klientky na právne úkony.



Mgr. Kyselicová, klinická psychologička, vyšetrila v I. polroku 3 klientky.



V II. polroku sme na našu žiadosť začali spolupracovať s Fakultnou nemocnicou
v Trnave, pri liečbe klientok DSS Rohov. Konkrétne ide o chirurgickú a urologickú
ambulanciu, kde sme sa stretli s veľmi profesionálnym a zároveň ľudským prístupom.

Sesterské intervencie v I. polroku 2014

1. Krvný tlak sa meral 14 klientkam, ktoré sa liečia na hypertenziu pravidelne jedenkrát do
týždňa, ďalším klientkám sa meral tlak v prípade nevoľnosti, na základe posúdenia
sestrou, alebo na doporučenie psychiatrickej lekárky vzhľadom na psychiatrickú liečbu.
2. Bolo vykonaných 64 odberov krvi, 25 odberov moča, 1x výter z nosa.
3. Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom – malý glykemický profil sa robil piatim
klientkam, pravidelne jedenkrát do týždňa .
4. Vyšetrenie moču indikátorovým médiom vykonávali sestry jedenkrát do týždňa piatim
klientkam.
5. Mesačne sa aplikovalo priemerne 33 depotných injekcií.
6. Jednej klientke sestry vykonávali výmenu permanentného katétra 1x za tri týždne.
7. U jednej klientky po NCMP sestry kontinuálne sledovali jej klinický stav. Každé dve
hodiny ju polohovali, p. p. odsávali 2x denne merali krvný tlak, pulz a telesnú teplotu,
zaznamenávali príjem tekutín a stravy, ktoré prijíma nasogastrickou sondou.
8. Výmenu stomického setu s následnou toaletou pri stómiách vykonávali sestry u jednej
klientky viackrát denne p. p.
9. Sestry pravidelne 1x do týždňa zastrešovali celodennú opatrovateľskú starostlivosť na
ktoromkoľvek oddelení pre nedostatok opatrovateliek, napríklad z dôvodu dovoleniek,
alebo PN.
10. Ostatné činnosti a odborné výkony, ktoré sestry robili, vyplývajú denne z náplne
a harmonogramu práce. Sestry pri všetkých intervenciách postupujú podľa Smernice
DSS Rohov č. 19/2011: Metodika pracovných postupov ošetrovateľskej starostlivosti.
11. Na základe Smernice DSS č. 6/2013: Pravidlá pre vybavenie lekárničiek prvej
pomoci a ich dopĺňanie, staničná sestra vykonala v I. polroku 1x kontrolu lekárničiek
na všetkých pracovných úsekoch.
12. Hlavná sestra spolu so staničnou sestrou a službukonajúcimi sestrami vykonáva 1x do
mesiaca kontrolu liekov, patriacich medzi omamné a psychotropné látky a kontrolu
náhodne vybratých 10 druhov liekov. O týchto kontrolách sú urobené záznamy, ktoré
sú uložené za aktuálny rok

pri liekoch a na konci roka sa založia

o uskladnení liekov a zaobchádzaní s liekmi v ošetrovni.

k Smernici

Sesterské intervencie v II. polroku 2014
1. Krvný tlak sa meral 13 klientkam, ktoré sa liečia na hypertenziu pravidelne jedenkrát do
týždňa, ďalším klientkám sa meral tlak v prípade nevoľnosti, na základe posúdenia
sestrou, alebo na doporučenie psychiatrickej lekárky vzhľadom na psychiatrickú liečbu.
2. Bolo vykonaných 142 odberov krvi, 102 odberov moča, 1x výter z nosa, 1x výter z recta a
1x výter z rany.
3. Meranie hladiny cukru v krvi glukomerom – malý glykemický profil sa robil piatim
klientkam, pravidelne jedenkrát do týždňa .
4. Vyšetrenie moču indikátorovým médiom vykonávali sestry jedenkrát do týždňa piatim
klientkam.
5. Mesačne sa aplikovalo priemerne 33 depotných injekcií.
6. V novembri a decembri bolo 118 klientok zaočkovaných proti chrípke a 3 klientky proti
tetanu.
7. Jednej klientke sestry vykonávali výmenu permanentného katétra 1x za tri týždne.
8. U jednej klientky po NCMP sestry kontinuálne sledovali jej klinický stav. Každé dve
hodiny ju polohovali, p. p. odsávali 1x denne merali krvný tlak, pulz a telesnú teplotu,
zaznamenávali príjem tekutín a stravy, ktoré prijíma nasogastrickou sondou.
9. Výmenu stomického setu s následnou toaletou pri stómiách vykonávali sestry u jednej
klientky viackrát denne p. p.
10. Sestry pravidelne 1x do týždňa zastrešovali celodennú opatrovateľskú starostlivosť na
ktoromkoľvek oddelení pre nedostatok opatrovateliek, napríklad z dôvodu dovoleniek,
alebo PN.
Prehľad hlavných diagnóz klientiek DSS


mentálna retardácia ľahký, stredný alebo ťažký stupeň 118 klientok



autizmus, alebo autistické rysy 8 klientok



schizofrénia, alebo nešpecifikovaná schizofrénia 7 klientok



epilepsia 36 klientok



DMO 22 klientok



Downov syndróm 8 klientok



nevidiace klientky 3



nepočujúce klientky 3



nevidiaca a nepočujúca klientka 1



Diabetes melitus 5 klientok



Celiakia 1 klientka



Ulcerózna kolitída 1 klientka



endokrinologické poruchy 8 klientok



psoriáza 3 klientky



hypertenzia 11 klientok



Hbs Ag+ 5 klientok



hemoroidy 2 klientky



Francescettiho syndróm



Inkontinencia III. stupňa 67 klientok



Inkontinencia II. stupňa 7 klientok

Prehľad odborných ambulancií a počet klientok
využívajú ich zdravotnú starostlivosť


psychiatrická ambulancia - 108 klientok



neurologická ambulancia – 79 klientok



infekčná ambulancia - 5 klientok



ORL ambulancia - 5 klientok



endokrinologická ambulancia - 12 klientok



kožná ambulancia - 10 klientok



diabetologická ambulancia - 5 klientok



onkologická ambulancia - 1 klientka



alergologická ambulancia - 1 klientka



urologická ambulancia - 3 klientky



gastroenterologická ambulancia - 3 klientky



ortopedická ambulancia - 8 klientok



interná ambulancia - 2 klientky



reumatologická ambulancia - 1 klientka



hematologická ambulancia - 1 klientka

DSS Rohov, ktoré pravidelne

Klientky na vyšetrenia sprevádzali sestry, nakoľko same klientky nie sú schopné vzľadom
na mentálne postihnutie objektívne informovať lekára o svojom zdravotnom stave. Sestry sa
pred návštevou každej ambulancie s klientkou podrobne oboznámia s jej anamnézou,
prípadne majú pri vyšetreniach zdravotnú dokumentáciu, v ktorej sa vedia orientovať
a potrebné informácie lekárovi vyhľadajú v nej.
Ostatné činnosti a odborné výkony ktoré sestry robili, vyplývajú denne z náplne
a harmonogramu práce. Sestry pri všetkých intervenciách postupujú podľa Smernice DSS
Rohov č. 19/2011: Metodika pracovných postupov ošetrovateľskej starostlivosti.
Na základe Smernice DSS č. 6/2013: Pravidlá pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci a ich
dopĺňanie,

staničná sestra vykonala v II. polroku 1x kontrolu lekárničiek na všetkých

pracovných úsekoch.
Hlavná sestra spolu so staničnou sestrou a službukonajúcimi sestrami vykonávala 1x do
mesiaca kontrolu liekov, patriacich medzi omamné a psychotropné látky a kontrolu náhodne
vybratých 10 druhov liekov. O týchto kontrolách sú urobené záznamy, ktoré sú uložené za
aktuálny rok

pri liekoch a na konci roka sa založia

k Smernici o uskladnení liekov

a zaobchádzaní s liekmi v ošetrovni.

Prehľad hlavných diagnóz klientok DSS:


mentálna retardácia ľahký, stredný alebo ťažký stupeň 118 klientok



autizmus, alebo autistické rysy 8 klientok



schizofrénia, alebo nešpecifikovaná schizofrénia 7 klientok



epilepsia 36 klientok



DMO 22 klientok



Downov syndróm 8 klientok



nevidiace klientky 3



nepočujúce klientky 3



nevidiaca a nepočujúca klientka 1



Diabetes melitus 4 klientky



Celiakia 1 klientka



Ulcerózna kolitída 1 klientka



endokrinologické poruchy 8 klientok



psoriáza 3 klientky



hypertenzia 11 klientok



Hbs Ag+ 5 klientok



hemoroidy 2 klientky



Francescettiho syndróm 1 klientka



Inkontinencia III. stupňa 67 klientok



Inkontinencia II. stupňa 7 klientok

Vyhodnotenie pracovných čiností na úseku opatrovateľskej starostlivosti
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky na úseku opatrovateľskej starostlivosti
pracujú v 12 hodinových denných a nočných službách. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie
pracujú od pondelka do piatka v rannej službe.
Na úseku opatrovateľských činností je najväčšia migrácia zamestnancov z dôvodu
nízkeho ohodnotenia ich práce.
Priemerný počet klientok na jednu pracovníčku úseku opatrovateľských činností je 12.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky na úseku opatrovateľských činností sú
v priamej starostlivosti o klientky so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutia,
duševné poruchy, poruchy správania, alebo kombinácie postihnutí.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky sú priradené na jednotlivé oddelenia.
Klientkam poskytovali celodennú opatrovateľskú starostlivosť, týkajúcu sa
starostlivosti, stravovania,

hygienickej

komunikácie a voľnočasových aktivít. Okrem toho majú

opatrovateľky pridelené kompetencie ohľadom zabezpečovania bielizne a kozmetiky pre
klientky v spolupráci so sociálnou pracovníčkou a zodpovednosť za hmotný majetok na
oddelení. Nakoľko sú opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky s klientkami
v celodennom kontakte, ich úlohou bolo aj sledovanie zdravotného stavu klientok. Ak
spozorovali u klientok zmeny či už v somatickom, alebo psychickom stave, oznámili to
sestrám špecialistkám, prípadne staničnej, alebo hlavnej sestre, ktoré stav posúdili a p. p.
zabezpečili vyšetrenie lekárom.

Sestry a opatrovateľky spolu úzko spolupracovali počas

celého roku 2014.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky sa podieľali na procese tvorby
individuálnych plánov klientok. Zaznamenávali do nich základné denné činnosti, ktoré

vykonávali počas pracovnej doby a ktoré sa týkali starostlivosti o klienta. V spolupráci
s terapeutkami stanovili osobné ciele klientok na rok 2014 a individuálne ich vyhodnotili na
konci roka.
Na 8. oddelení vykonávali zdravotné asistentky klientkam bazálnu stimuláciu, o ktorej
viedli taktiež záznamy.
Opatrovateľky, sanitárky a zdravotné asistentky pri

všetkých opatrovateľských

činnostiach postupovali podľa Smernice DSS Rohov č. 6 / 2011: Metodika pracovných
postupov opatrovateľskej starostlivosti, ktoré súvisia s poskytovaním sociálnej služby v DSS
Rohov.
Inštruktorky sociálnej rehabilitácie zastrešovali 10. oddelenie, na ktorom je 11 klientok
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Viedli klientky k samostatnosti pri bežných
denných

činnostiach

a

pomáhali

im

nadobúdať

schopnosť

k adekvátnejšiemu

zvládaniu životných a sociálnych problémov ( vyhodnotenie činnosti viď časť C ).

Vzdelávanie pracovníkov oddelenia zdravotnej starostlivosti
Dve zdravotné asistentky ukončili v prvom polroku štúdium na vysokej škole v odbore
ošetrovateľstvo I. stupeň.
Sestry špecialistky sa individuálne zúčastňujú vzdelávacích aktivít v rámci sústavného
vzdelávania, ktoré im vyplýva zo Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti,

zdravotníckych

pracovníkov,

stavovských

organizácií

v zdravotníctve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§42). Sestry sa zúčastňujú na akciách, ktoré súvisia
s poskytovaním sociálnych služieb a takým bol i seminár na tému: Implementácia
individuálneho plánovania a podmienok štandardov kvality sociálnych služieb v praxi, na
základe Novely zákona 448/2008 Z. z. platnej od 1.1.2014, ktorej sa v apríli zúčastnili všetky,
ktoré neboli v službe.
Sestry špecialistky sa individuálne zúčastňovali vzdelávacích aktivít v rámci sústavného
vzdelávania, ktoré im vyplýva zo Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti,

zdravotníckych

pracovníkov,

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§42).

stavovských

organizácií

v zdravotníctve

V druhom polroku sa sestry zúčastnili na odbornom seminári na okresnej úrovni, ktorý sa
konal 15.10.2014 v Senici na tému – Nové trendy v očkovaní.
Všetci ZOZS sa vzdelávali 1 x mesačne v rámci pracovných porád, ktorých súčasťou bola
vždy aj odborná téma, zameraná na poskytovanie služieb klientkam DSS Rohov.
Taktiež sa všetci ZOZS, vrátane novoprijatých zamestnancov, zúčastnili školení
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a školenia Požiarnej ochrany.

Mgr. Zuzana Vitteková
hlavná sestra DSS Rohov

ČASŤ C : VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚSEKU
TERAPIÍ, VÝCHOVY A SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Správa o činnosti Úseku terapií, výchovy
a sociálnej rehabilitácie za 2014

Na úseku terapií, výchovy a sociálnej rehabilitácie pracovali v tomto období:
 vedúca úseku – sociálna terapeutka s titulom „magister“,
 štyri sociálne terapeutky s titulom „magister“,
 dve sociálne pracovníčky v priamej starostlivosti o klienta s titulom „bakalár“,
 jedna ergoterapeutka.

V roku 2014 prebiehali na Úseku terapií, výchovy a sociálnej rehabilitácie tieto aktivity:
 Sociálna rehabilitácia na oddelení 10.,
 Psychomotorické aktivity na oddeleniach 2., 3., 4., 5., 6. a 7.,
 Stimulačné aktivity na oddelení 8.,
 Pracovná terapia na oddeleniach 4., 5., 6., 7., 8., v práčovni a v kuchyni,
 Kanisterapia na oddelení 8. a 5.,
 Sociálne terapie:
 arte,
 hudobná,
 pohybová,
 tkanie a ručné práce,
 sociálne zručnosti,
 ergoterapia,
 dramatoterapia.

Sociálna rehabilitácia na oddelení č. 10 prebiehala: pondelok – piatok v čase 7:30 – 15:30
pod vedením dvoch sociálnych terapeutiek a jednej sociálnej pracovníčky v priamej
starostlivosti o klienta (systém striedania po 1 týždni).
Celkový počet klientok: 11

Psychomotorické aktivity na oddeleniach 2., 3., 4., 5., 6. a 7. prebiehali denne počas
pracovných dní, na každom oddelení 10 hodín týždenne.
Celkový počet klientok: 76
Stimulačné aktivity na oddelení č. 8 prebiehali denne počas pracovných dní pod vedením
dvoch sociálnych terapeutiek, celkovo 5 hodín týždenne.
Celkový počet klientov: 10
Pracovná terapia na oddeleniach (pomáhajúce klientky) 4., 5., 6., 7., 8. prebiehala denne
v čase 7:00 – 18:00. Zúčastňovali sa jej klientky z oddelení 1., 2., 3., 4., 6., 9. a 10. a pracovali
pod vedením a dohľadom službukonajúcich pracovníčok zdravotného úseku.
Celkový počet klientok: 23
Pracovná terapia v práčovni prebiehala pod vedením a dohľadom pracovníčok práčovne,
spolu 5 hodín týždenne.
Celkový počet klientok: 1
Pracovná terapia v kuchyni prebiehala pod vedením a dohľadom pracovníčok kuchyne,
spolu 6 hodín týždenne.
Celkový počet klientok: 2
Kanisterapia – počas prvého polroka 2014 bola kanisterapeutka v našom zariadení šesťkrát
– trikrát na oddelení č. 8 a trikrát na oddelení č. 5.
Celkový počet klientok: 12
Arteterapia prebiehala počas pracovných

dní podľa stanoveného harmonogramu

v dopoludňajších i popoludňajších hodinách, spolu 11 hodín týždenne, pod vedením dvoch
sociálnych terapeutiek.
Celkový počet klientok: 32
Hudobná terapia sa striedala s ergoterapiou, prebiehali pod vedením jednej terapeutky,
denne počas pracovných dní v popoludňajších hodinách, spolu 7,5 hodín týždenne, podľa
stanoveného harmonogramu.
Celkový počet klientok: 24

Pohybová terapia prebiehala denne počas pracovných dní, vždy s výnimkou tretieho týždňa
v poradí (striedanie terapeutiek na 10. oddelení), na oddeleniach 1., 2., 3., 4. a 7. Spolu 7,5
hodiny týždenne.
Celkový počet klientok: 59
Tkanie a ručné práce – terapia prebiehala denne počas pracovných dní v popoludňajších
hodinách, spolu 7,5 hodín týždenne.
Celkový počet klientok: 29
Sociálne zručnosti – terapia prebiehala pondelok – štvrtok, spolu 4 hodiny týždenne, podľa
stanoveného harmonogramu.
Celkový počet klientok: 8
Dramatoterapia prebiehala denne počas pracovných dní, spolu 10 hodín týždenne, podľa
stanoveného harmonogramu.
Celkový počet klientok: 40

Vyhodnotenia činností všetkých oddelení sociálnej rehabilitácie, sociálnych terapií a
výchovy a vyhodnotenia idividuálnych plánov všetkých klientok DSS Rohov sú vypracované
v tlačenej podobe a sú k dispozícii k nahliadnutiu na úseku terapií, výchovy a sociálnej
rehabilitácie.

Mgr. Soňa Prétorová
manažérka úseku starostlivosti o klienta DSS Rohov

Vyhodnotenie aktivít na úseku terapií, výchovy a sociálnej rehabilitácie
za rok 2014
Vo vyhodnotení aktivít na úseku terapií, výchovy a sociálnej reahabilitácie za rok
2014, sú vyhodnotené aktivity organizované naším zariadením a aktivity, na ktoré sme boli
pozvaní inými zariadeniami alebo inštitúciami.
Január
Začiatkom mesiaca prebiehala práca sociálnych terapeutiek
terapeutickej
-

činnosti

a

sociálnej

rehabilitácie

na tvorbe vyhodnotení

v zariadení, za

prvý polrok 2014

tvorba plánov na rok 2015 a doplnenie nových metodických postupov k terapiám,

- písanie vyhodnotení

individuálnych plánov

pre každú klientku

zariadenia.

Každý deň – Účasť klientok na terapiách podľa stanovených harmonogramov účasti.
17. 01. 2014 - Diskotéka v telocvični.
24. 01. 2014 – Kanisterapia pod vedením certifikovanej kanisterapeutky prebiehala s
klientmi 8. oddelenia.
Koncom mesiaca – Oslava

narodenín v

jednotlivých oddeleniach – gratulovanie

klientkam, ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri
občerstvení a hudbe.
Február
Každý deň – Účasť klientok na terapiách podľa stanovených harmonogramov účasti.
13. 02. 2014 – Fašiangové popoludnie – tanečná zábava vo
zhotovených klientkami za asistencie a pomoci
zúčastnili

všetky

mobilné a niektoré

imobilné

fašiangových maskách

terapeutiek. Fašiangovej zábavy sa
klientky za

prítomnosti

hostí-

klientov zo spriateleného zariadenia - DSS Jahodná, ktorí sa prišli s našimi klientkami
zabaviť.
20. 02. 2014 – Kanisterapia pod vedením certifikovanej kanisterapeutky prebiehala
klientmi 8. oddelenia.

s

09.05. 2014 - Diskotéka v telocvični.

Koncom

mesiaca – Oslava

narodenín v jednotlivých oddeleniach – gratulovanie

klientkam, ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri
občerstvení a hudbe.

Marec
Každý deň – Účasť klientok na terapiách podľa stanovených harmonogramov účasti.
12. 03. 2014 – Štrkovecká barónka v Galante, kde naše klientky v programe vystúpili s
tanečnou choreografiou na pieseň „Levels. “
Priebežne - Výroba veľkonočných pozdravov pre

rodičov,

príbuzných, priateľov

a sponzorov zariadenia.
20. a 21. 03. 2014 - Návšteva výstavy „Senické zlaté jabĺčko“. V priestoroch ZUŠ
Senici sa klientky zúčastnili
zároveň

v

výstavy výtvarných prác absolventov umeleckej školy a

prehliadky divadelných dobových kostýmov z dielne

študentov odevnej

priemyselnej školy v Trenčíne.

26. 03. 2014 - Kanisterapia
s klientmi

pod vedením certifikovanej kanisterapeutky
8.

prebiehala
oddelenia.

Priebežne - Tvorba programu k rodičovskému združeniu.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých

oddeleniach – gratulovanie

klientkam, ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri
občerstvení a hudbe.
Apríl
Každý deň – Účasť klientok na terapiách podľa stanovených harmonogramov účasti.

09. 04. 2014 – Návšteva ŠZŠ internátnej v Senici – priateľské stretnutie a posedenie
s vyučujúcimi a niektorými žiakmi a žiačkami školy.
10. 04. 2014 – Návšteva žiakov zo ŠZŠ zo Senice, spoločné zdobenie veľkonočných
zajacov upečených z perníkového cesta, pre šibačov z DSS Jahodná.
15. 04. 2014 – Športové popoludnie v parku absolvovali všetky mobilné klientky.
23. 04. 2014 – Kanisterapia

pod vedením certifikovanej kanisterapeutky

prebiehala

s klientkami 5. oddelenia.
23. 04. 2014 – Privítanie kúpačov a šibačov zo spriateleného zariadenia DSS Jahodná.
Priebežne – Nácvik programu k rodičovskému združeniu.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín

v jednotlivých

oddeleniach - gratulovanie

klientkam, ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri
občerstvení a hudbe.
30. 04. 2014 – Účasť na športových hrách v Pastuchove s názvom „Šport nás spája“.

30. 04. 2014 – Stavania májky v Rohove, sa na základe pozvania rohovského pána starostu
zúčastnili i naše klientky a podporili tak slávnostnú atmosféru akcie, odtancovaním
dynamickej tanečnej choreografie na pieseň „Iná žena.“
Máj
09.05. 2014 - Diskotéka v telocvični.
Každý deň – Účasť klientok na terapiách podľa stanovených harmonogramov účasti.
12. – 16. 05. 2014

- Prezentačná výstava prác klientov zariadení sociálnych služieb

Senického a Skalického okresu v Kultúrnom dome Senica s účasťou desiatich zariadení.

Priebežne – Nácvik programu k rodičovskému združeniu.
13. 05. 2014 – Účasť klientok na workshope počas výstavy + návšteva výstavy.
22. 05. 2014 – Let´s dance v DpD a ZSS Senica – účasť klientok s tanečnou choreografiou
na pieseň „Iná žena.“
23. 05. 2014 – Johnson Controls v Bratislave – Challenge Day, športovo zábavné podujatie
zamestnancov firmy s účasťou našich klientok a tanečným vystúpením.

28. 05. 2014 - Kanisterapia

pod vedením certifikovanej kanisterapeutky

prebiehala

s klientkami 5. oddelenia.
30. 05. 2014 - Návšteva Okresnej knižnice v Senici s výberom literatúry na voľný čas.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.
Jún
Každý deň – Účasť klientok na terapiách podľa stanovených harmonogramov účasti.
06. 06. 2014 – Rodičovské združenie, informovanie prítomných rodičov o najnovších
zmenách v zariadení s vystúpením klientok v programe, obed, občerstvenie a zábava.
13. 06. 2014 – Diskotéka v telocvični.
23. 06. 2014 – Účasť klientok na kultúrnom podujatí v KD Senica – vystúpenie žiakov ZUŠ
v tanečnej kategórii.
24. - 26. 06. 2014 – Dogfest – Trojdňový jarný festival, bol venovaný najvernejšiemu
priateľovi človeka „psovi.“ Druhý ročník festivalu bol zorganizovaný naším zariadením, na
ktorom sa

zúčastnili klienti z ďalších dvoch domovov sociálnych služieb.

24. 06. 2014 – Prvý deň - Stavanie stanov, pečenie keksíkov pre psíkov do senického
útulku, ukážka výcviku psov v réžii kynológov z Jablonice, táborák.
25. 06. 2014 –Druhý deň - Šitie maňušky psíka z ponožky a iných materiálov, návšteva
psieho útulku v Senici – podarovanie nepotrebných matracov a upečených keksíkov,
prechádzka so psíkmi, obed, výlet na Bradlo, po absolvovaní

výstupu k Mohyle,

výborná zmrzlina, neskôr posedenie pri káve a malinovke v Brezovej pod Bradlom.
26. 06. 2014 – Slávnostné ukončenie akcie rozlúčka s priateľmi.

27. 06. 2014 - Kanisterapia

pod vedením certifikovanej kanisterapeutky

prebiehala

s klientkami 7. oddelenia.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých

oddeleniach - gratulovanie

klientkam, ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri
občerstvení a hudbe.

Júl
30. 06. – 04. 07. 2014 - Letný tábor v DS Svetluška Kunov - Športový týždeň.
07. 07. – 11. 07. 2014 - Letný tábor v DS Svetluška Kunov - Týždeň šikovných rúk.
14. 07. – 18. 07. 2014 - Letný tábor v DS Svetluška Kunov - Indiánsky týždeň.

17. 07. 2014 - Kanisterapia - prebiehala s klientkami 5. odd. + 7. odd.
21. 07. – 25. 07. 2014 – Letný tábor v DS Svetluška Kunov – Rozprávkový týždeň.
V každom týždni sa letného tábora v DS Svetluška v Kunove zúčastnili 4 klientky.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.

August
11. 08. – 18. 08. 2014 - Letný tábor v DS Svetluška Kunov

- Skautský týždeň.

18. 08. – 22. 08. 2014 - Letný tábor v DS Svetluška Kunov - Týždeň talentu - ukáž čo vieš.
25. 08. – 28. 08. 2014 - Letný tábor v DS Svetluška Kunov - Týždeň hier, smiechu a tanca.
V každom týždni sa letného tábora v DS Svetluška v Kunove zúčastnili 4 klientky.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.

September

02. 09. 2014

- Kanisterapia – prebiehala s klientkami 7. oddelenia.

05. 09. – 14. 09. 2014 - Pobytový zájazd v Taliansku, pobytu sa zúčastnilo 30 klientok.

17. 09. 2014

- Kanisterapia – prebiehala s klientkami 4. oddelenia.

Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.

Október
09. 10. 2014 – Košútsky hudobný kľúčik – hudobný festival organizovaný DSS Košúty.
Päť klientok nášho zariadenia vystúpilo s tanečnou choreografiou na skladbu „Iná žena“.
16. 10. 2014 - Benefičný koncert v KD Senica, organizovaný naším zariadením za účasti
deviatich zariadení Domovov sociálnych služieb Senického a Skalického okresu. Akcie sa
zúčastnilo 44 klientok, z toho 16 klientok vystúpilo v programe s rytmickým tancom a hrou

na afrických bubnoch.
19. 10. 2014 – V rohovskom kultúrnom dome na „Večierku rohovských dôchodcov“ pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, naše klientky vystúpili s folklórnym pásmom tanca
a spevu.
23. 10. 2014 - Kanisterapia – prebiehala s klientkami 4. oddelenia.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.

November

13. 11. 2014 - Kanisterapia - prebiehala s klientkami 4. oddelenia.
19. 11. 2014 - Topoľníky - „Postoj chvíľa, si krásna“, kultúrno-spoločenská akcia, ktorá bola
tento rok venovaná spomienke na pani riaditeľku Domova sociálnych služieb Jahodná, p. I.
Kapsovú. V programe 6 našich klientok zaspievalo skladbu „Anjeli lietajú nízko“.
25. 11. 2014 - Holíč – šesť klientok sa zúčastnilo „Večierku filmovej hudby“, na ktorom
vystúpili s tanečnou choreografiou na skladbu pod názvom „Tri slová“ z filmu „Neberte nám
princeznú“.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.

December
05. 12. 2014 - Príchod Mikuláša a čerta - rozdávanie mikulášskych balíčkov od sponzora
spoločnosti 101 Drogérie - p. E. Krajčíka , spojené s posedením pri občerstvení, ktoré taktiež
zabezpečil
popoludní.

a poskytol spomínaný sponzor. Diskotéka sa uskutočnila v pondelok 08. 11.

08. 12. 2014 - Účasť a predaj výrobkov z dielní našich klientov na Accenture vianočných
trhoch v Bratislave v Business Centre Apollo 1, ktoré organizovala Nadácia Pontis.
12. 12. 2014 - Účasť a predaj výrobkov z dielní našich klientov v sídle spoločnosti
Západoslovenská energetika Bratislava.
14. 12. 2014 - Šaštín – Slovenský zväz telesne postihnutých v spolupráci s Mestským úradom
v Šaštíne zorganizoval trinásty ročník Benefičného koncertu, ktorého výťažok, ako doteraz
každý rok, bol poukázaný na konto OZ Promethea pre klientov nášho zariadenia. Benefičného
koncertu sa zúčastnilo 40 klientov, z toho 14 klientok vystúpilo v programe s tancom
a s vianočným pásmom spevu, kolied, veršov a vinšov.
16. 12. 2014 – Kanisterapia - prebiehala s klientkami 4. oddelenia.
17. 12. 2014 - Vianočný program pre zamestnancov – vystúpenie klientok, rozdávanie
darčekov a perníčkov zamestnancom.
19. 12. 2014 – Senica – Štrnásť klientok sa zúčastnilo

vianočného večierku pre

zamestnancov spoločnosti 101 Drogérie v priestoroch jedálne Obchodnej akadémie. Vystúpili
s tanečnou choreografiou a s vianočným pásmom spevu, kolied, veršov a vinšov. Všetky
vystupujúce klientky dostali od pána E. Krajčíka darčeky a zároveň

i pozvanie k spoločnej

zábave.
Koncom mesiaca - Oslava narodenín v jednotlivých oddeleniach - gratulovanie klientkam,
ktoré mali v tomto mesiaci narodeniny, rozdávanie darčekov, posedenie pri občerstvení
a hudbe.
24. 12. 2014 - Vianoce – štedrá večera, rozdávanie darčekov, návšteva a obdarovávanie
klientok darčekmi sponzorom p. E. Krajčíkom za prítomnosti vedenia zariadenia.

Mgr. Viera Rýšová
vedúca úseku terapií, výchovy a sociálnej rehabilitácie

ČASŤ D : FOTODOKUMENTÁCIA

Ergoterapia v areáli DSS Rohov

Púť do Baziliky v Šaštíne s vdp. Mariánom Horváthom

Rodičovské združenie s kultúrnym programom 5.6.2014

Pobyt pri mori v Taliansku

Ocenenie našej klientky na Výtvarnom salóne ZPMP 2014 v Pezinku

Obľúbený loptičkový bazén v multisenzorickej miestnosti

Kanisterapia

Dogfest Rohov 2014

Výlet na Bradlo počas festivalu Dogfest Rohov 2014

Výlet do Ledníc

Pečenie žiačok Praktickej školy

V záhradke sme si vypestovali bylinky

Sociálna rehabilitácia a jej výsledné produkty 

Johnson Controls challenge day Bratislava 2014

Aj k nám prišiel Mikuláš

Tvorba výrobkov na Vianočné trhy v artedielni

Vianočné vystúpenie klientok pre zamestnancov DSS

Naši psí kamaráti nám prišli zaželať šťastné a veselé

