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TISKOVÁ ZPRÁVA
20. října 2020
POMOC A PODPORA
Ještě před několika dny byl život v Domově aktivní v duchu plánování Vinobraní,
plánování aktivit Dámského klubu a pln očekávání dalších překvapení Pánského
klubu. Všichni jsme se na něco těšili…
Při sestavování krizových plánů, při plánování krizového štábu, plánování
karanténních opatřeních, zkrátka při teoretické přípravě na covid si nikdo neuměl
představit, jak se nákaza umí chovat.
Přítomností covidu jsme byli nuceni naši práci omezit na základní činnosti. Za
základními činnostmi si nejsnadněji umíme představit péči o tělo klienta. Tak, aby se
kontakt mezi klientem a pracovníkem omezil na co nejkratší dobu z důvodu
bezpečnosti šíření nákazy, a bylo v maximální míře postaráno o pohodlí klienta.
Všichni však víme, že našimi klienty jsou staří lidé trpící demencí. Zapomínají, kde
jsou, zapomínají tváře, bývají zmatení. I v této těžké době se snažíme klienty potěšit,
uklidnit, ukázat jim obrázek, věc, květinu, aby se jejich psychika zklidnila a oni měli
chuť k jídlu, která se v důsledku zneklidnění ztrácí.
Jsme v kontaktu s rodinami, informujeme o stavu jejich blízkých. Ke kontaktu mezi
klientem a rodinou používáme také videohovory.
Ke klientům, kteří se nacházejí v terminálním stádiu, docházejí jejich rodiny.
Velké personální oslabení, kterým se Domov potýká, se podařilo částečně doplnit
z řad středoškolských studentů. Tato skupina pomocníků je velmi přínosná a šikovná.
Jde o mladé lidi, kteří si svoji práci zvolili dobře, kmenoví zaměstnanci si spolupráci
s nimi nemohou vynachválit.
Minulý týden těmto studentům byla mimořádným opatřením vlády pozastavena
činnost odborných praxí, proto mohli tito mladí přijít pomoci. Dnešním dnem jim však
byla povinnost praxí obnovena a byli povoláni do nemocnic, kde jejich ruce chybí.
S personální nouzí se potýká celý systém, který je covidem oslaben. Oslabení je
nejen u poskytovatelů sociálních služeb, nemocnic, ale i u testovacích míst,
laboratoří.
Vydané žádanky od lékařky Domova na testování našich klientů jsou vykrývány až
po 5 – 7 dnech od jejich vydání. O přítomnosti onemocnění se dozvídáme s velkým
odstupem. U klientů s příznaky je nastaven karanténní režim.
Paní lékařka dochází do Domova dvakrát denně a dále dle potřeby. Kontroluje si stav
pozitivně testovaných klientů a zároveň zdravotní stav klientů s příznaky
onemocnění. Paní lékařka spolupracuje a instruuje tým zdravotních sester, dále je
v kontaktu s KHS v Chrudimi.
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Nemocnice přijala k hospitalizaci dva klienty, třetí klientku, u které byla žádána
hospitalizace, vrátila do Domova ihned po vyšetření. Dva klienti byli z nemocnice
propuštěni do domácího ošetřování, stále u nich běží karanténa. Dnes Domov
obdržel výsledky deseti testovaných klientů, pozitivně testovaných klientů je
k dnešnímu dni celkem devatenáct. Další testování klientů je plánováno na 24. října
2020. Zde budeme vyžadovat test u dvaceti klientů.
Plošné testování všech klientů není z kapacitních důvodů odběrových míst možné.
Péče o pozitivní klienty je směřována na 1. a 2. patro Domova. U všech je
přistoupeno ke karanténám. Klienti mají příznaky v podobě zvýšené teploty, únavy a
žaludeční nevolnosti.
Domov je ve spojení s rodinnými příslušníky.
V souběhu s testováním klientů probíhá individuální testování zaměstnanců, kteří
testováni dosud nebyli.
Aktuální stav pozitivně testovaných zaměstnanců je k dnešnímu dni 20 lidí v přímé
péči, dvě pracovnice jsou v domácí karanténě, mají příznaky onemocnění a čekají na
test. Dále jsou pozitivně testovány čtyři zdravotní sestry, tři aktivizační pracovníci,
jeden čeká na testování s příznaky v domácí karanténě, sedm pracovníků kuchyně,
tři pracovníci vedení organizace, dvě sociální pracovnice, sedm pracovníků
provozně-technického úseku.
Přesto, že jsou všichni zaměstnanci vybaveni ochrannými pracovními pomůckami,
respirátory, plášti, rukavicemi, dezinfekcí, plochy v budově jsou několikrát za den
dezinfikovány, a do práce dochází pouze zdraví lidé bez příznaků, přesto si nákaza
dokáže najít cestu. Chová se v rozporu s teoriemi.
Srdečný dík za pomoc při zajištění všech potřeb našich klientů patří studentům, paní
lékařce Vančové, všem lidem, kteří pomáhají v péči, v úklidu a v kuchyni Domova.
Dík patří všem kmenovým zaměstnancům, kteří v tuto chvíli pracují nad rámec své
pracovní doby a povinností. Dík patří některým rodinným příslušníkům, kteří nám
poskytli svoji pomoc.
Personální rezervy s námi řeší a morální podporou nám je Český červený kříž
v Chrudimi. Podpora v podobě ochranných pomůcek pro zaměstnance nám byla
poskytnuta zřizovatelem Městem Hlinskem a Pardubickým krajem.
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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