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TISKOVÁ ZPRÁVA
30. října 2020
DRACHTINKA V UPLYNULÉM TÝDNU
Domov seniorů Drachtinka ještě stále prožívá jednu z nejtěžších etap své existence.
Náročné období v podobě šíření nového virového onemocnění covid-19 ověřilo
nejvíce personál Domova. Strach, který je první přirozenou reakcí, byl nahrazen
soudržností, odvahou, systematičností. Kroky každého zaměstnance směřovaly
k jedinému cíli a tím je postarat se o klienta.
Péče o klienty byla nutně omezena na výkon základních činností, nejen z důvodu
personálního oslabení, ale také kvůli časovému omezení styku s klientem pro jeho
bezpečnost. Vir si však cestu najde. Používáním ochranných pomůcek, hygienických
opatření a pracovních postupů nedochází k zastavení šíření, ale pouze k jeho
zpomalení. Zpomalení tempa nákazy dává prostor nejen poskytovateli sociálních
služeb k zajištění potřebného personálu, ale také zdravotnické péči. Někteří klienti
museli být hospitalizování, po překonání vážnějšího průběhu onemocnění byli
vráceni zpět do Domova k dalšímu doléčení. Zmíním větu klienta, který byl propuštěn
do domácího ošetřování z nemocnice: „Sestřičko, já jsem tak rád, že už jsem doma.“
Do dnešního dne bylo s těžším průběhem onemocnění hospitalizováno šest klientů,
z toho ještě u tří hospitalizace pokračuje.
O ostatní klienty bylo řádně postaráno v Domově, pod dohledem paní doktorky
Vančové, která do Domova dochází pravidelně a dohlíží na zdravotní stav klientů.
24. 10. 2020 došlo k plošnému testování těch klientů, kteří do té doby testování
nebyli. Z 58 testovaných klientů bylo pozitivně testováno 46, z toho bylo 14 klientů
bez příznaků, 22 klientů s mírnými příznaky – nechutenstvím, rýmou. Sedm klientů
se středně těžkými příznaky – vyšší teplotou, kašlem. Tři klienti s těžkým průběhem,
převážně s vyšší teplotou a dušností. Celkem covid postihl 65 klientů. Tři klienti,
jejichž celkový zdravotní stav byl již delší dobu špatný, s onemocněními zemřeli. 15
klientů je z karantény zpět a jsou uzdraveni. U zbývajících klientů, testovaných
v rámci plošného testování, běží karanténa do 5. 11. Ukončena může být v případě,
že klient již nevykazuje známky onemocnění. Věříme, že našim stařečkům bude
lépe, dnešní hlášení z péče je, že se lidem vrací úsměvy a chuť k jídlu.
Mezi zaměstnanci nákaza postihla 30 lidí v přímé péči včetně vypomáhajících
externistů, čtyři zdravotní sestry, pět aktivizačních pracovnic, sedm pracovníků
kuchyně, tři pracovníky vedení organizace, dvě sociální pracovnice, sedm pracovníků
provozně-technického úseku, jednu recepční a tři administrativní pracovníky.
K nahrazení kmenových zaměstnanců Drachtinky došlo nejprve z řad zaměstnanců
Cds Motýl, dále vypomohly dvě bývalé zaměstnankyně. Ve spolupráci se Zdravotní
školou v Chrudimi, Českým červeným křížem v Chrudimi a Dobrovolnickým centrem
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Fokus Hlinsko byly zprostředkovány výpomoci z řad studentů, celkem vypomohlo
sedm středoškoláků a tři studenti vysoké školy. Ve stravovacím provozu vypomohli
lidé z podnikatelského prostředí pohostinství, celkem to byli čtyři lidé, dále přišli
pomoci lidé na úklid a do prádelny. Se všemi pomocníky byly uzavřeny dohody o
provedení práce.
Velice si vážíme veškeré podpory a pomoci. Srdečný dík všem.
Zaměstnanci Domova se uzdravují a vrací z karantén, k dnešnímu dni je již oficiálně
uzdravených 25 zaměstnanců. V příštím týdnu přibydou další a život v Domově se
začne pomalu vracet k normálu a hodnotám individuální péče.
S postupným nastavováním běžného života bude souběžně docházet k zahájení
provozu CDS Motýl, jehož zaměstnanci byli převedení na práci v Domově seniorů
Drachtinka. Vzhledem k vývoji onemocnění v Drachtince a v celém regionu, je
stanoven termín otevření centra na 16. 11. 2020, oproti plánovanému otevření ke
dni 2. 11. 2020. S rodinami klientů Cds Motýl je udržován kontakt a o znovuotevření
jsou informováni.

Kontakty pro poskytování informací:
Bc. Miroslava Kábelová, ředitelka, tel. 725 770 557 – informace o dění v Domově,
kontakt pro osoby, které jsou ochotny pomoci.
Mgr. Markéta Štědrá, sociální pracovnice – tel. 725 507 520, informace sociálního
charakteru, domlouvání specifických požadavků vzhledem k návštěvám.
Ivana Volfová – vedoucí zdravotního oddělení, tel. 724 748 568, informace o
zdravotním stavu klientů.

Miroslava Kábelová
ředitelka
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