
Zajištění zdravotní péče v Domově pro seniory Kamenec 

Lékařskou péči poskytuje v zařízení   

 Praktická lékařka MUDr. Spoustová – dochází zpravidla 1x týdně, v době její nepřítomnosti je 

k dispozici na telefonu či mailu pro případ konzultací 

 Neurolog MUDr.  Michnáčová – dochází 1x za 6 týdnů 

 Psychiatr MUDr. Starý – dochází 1x za 6-8 týdnů 

 Psychiatr MUDr. Augustin – dochází 1x za 6 týdnů 

 Diabetolog MUDr. Vrkoč – dochází 1x za 3 měsíce 

 Zubař MUDr. Holušová – dochází dle požadavků uživatelů 

 Uživatelé mají možnost si i po nástupu ponechat svého praktického lékaře 

 Dále spolupracujeme s ambulancí klinické výživy v Městské nemocnici Ostrava 

 

Zajištění chronické medikace 

 Při vystavení receptu má uživatel možnost si jej vyzvednout samostatně, ve spolupráci 

s rodinou nebo zdarma má možnost odeslání receptu do lékárny, se kterou zařízení 

spolupracuje 

 Zajištění medikace, její odeslání a dovoz je bezplatné, případné doplatky za léky jsou poté 

placeny z depozitního účtu uživatele, doklad o výši doplatku je k dispozici u všeobecné sestry 

na oddělení, ambulantní sestry nebo přímo na pokladně zařízení 

 

Předpis inkontinentních pomůcek 

 Na základě individuální potřeby a zvolení vhodné inkontinentní pomůcky, je 1x za 3 měsíce 

zajištěn ambulantní sestrou ve spolupráci s praktickým lékařem uživatele předpis pomůcky 

 Vystavený poukaz má uživatel možnost si vyzvednout samostatně, ve spolupráci s rodinou 

nebo ponechat vyzvednutí na zařízení přes dodavatele 

 Vyzvednutí a doručení inkontinentní pomůcky přes dodavatele je bezplatné, případné 

doplatky za inkontinentní pomůcky jsou poté placeny z depozitního účtu uživatele, doklad o 

výši doplatku je k dispozici u ambulantní sestry nebo přímo na pokladně zařízení 

 

Zajištění převozu uživatele k vyšetření 

 Převoz k transportu sanitním vozem případně doprovod uživatele indikuje vždy lékař, 

objednání takto vystaveného příkazu k transportu provádí všeobecná sestra na oddělení   

 Nutnost doprovodu projednává všeobecná sestra s vedoucím daného oddělení 

 Pokud lékař neindikuje převoz k transportu, jsou využívány alternativní převozy – Senior Taxi, 

Aldio , služební automobil zařízení, tyto převozy jsou placené dle platného ceníku 

 Alternativní převozy zajišťuje vedoucí oddělení ve spolupráci s všeobecnou sestrou oddělení 



Zajištění zdravotní péče 

 Zařízení garantuje uživatelům zajištění 24 hodinové péče týmem kvalifikovaných 

zdravotnických pracovníků pod vedením vedoucí ošetřovatelského a zdravotnického útvaru 

 Tým tvoří 17 pracovníků - všeobecné sestry, praktické sestry, nutriční terapeut, 

fyzioterapeut, ergoterapeut a všeobecná sestra pro rehabilitační ošetřování 

 

Rehabilitační péče 

 V zařízení máme vybavené pracoviště rehabilitace 

 Je zde poskytována rehabilitace na základě indikace lékaře a vystaveného poukazu, na 

základě individuálního požadavku uživatele nebo rodiny (placená forma dle aktuálně 

platného ceníku) a taktéž je zde možnost využití placené rehabilitace pro zaměstnance a 

širokou veřejnost (možnosti a ceník je k dispozici na webových stránkách organizace) 

 Pracovníci rehabilitace poskytují rehabilitační služby jednak na svém pracovišti a též 

využívají možnosti rehabilitace přímo na pokoji uživatele, využití fyzikální terapie 

(přístrojové) 

 Pravidelně probíhají skupinová cvičení pro uživatele mobilní i uživatele s omezenou 

mobilitou 

 Individuální léčebná tělesná výchova probíhá na pokojích uživatelů 

 Fyzioterapeut se věnuje převážně fyzikální terapii a léčebné tělesné terapii 

 Náplň práce všeobecné sestry pro rehabilitační ošetřování zahrnuje primárně tyto úkony 

– pasivní a aktivní cvičení, dechovou gymnastiku, včasnou mobilizaci, nácvik 

soběstačnosti 

 Úkolem rehabilitačního ošetřování je předcházet a zamezit možným komplikacím jako je 

imobilizační syndrom, kontraktury svalů a šlach, deformity pohybového systému 

 Náplní práce ergoterapeuta je především nácvik soběstačnosti v běžných denních 

činnostech, posílení jemné motoriky, individuální a skupinová terapie s cílem zlepšit 

funkční schopnosti uživatele, nácvik kognitivních funkcí, komunikačních a sociálních 

dovedností, organizuje činnosti vedoucí k plnění těchto cílů – dílna, zahrádka, identifikace 

potřeb a výběr pomůcek pro zlepšení či posílení soběstačnosti 

 

Nutriční terapeut 

 Nutriční terapeut sestavuje jídelní lístky, aby odpovídaly energetickým požadavkům na 

stravu u seniorů, specifikům této věkové skupiny a také s ohledem na preference 

uživatelů 

 Kontroluje technologickou přípravu jednotlivých pokrmů, estetiku podávané stravy, 

teplotu apod. 

 Identifikuje uživatele ohrožené malnutricí, nastavuje ve spolupráci s praktickou lékařkou 

dietu, formu stravy případně vhodné nutriční doplňky 

 Vytváří nutriční plán uživatele s ohledem na cíle nutriční péče, vyhodnocuje příjem stravy 

u uživatelů, edukuje uživatele a rodiny 



Všeobecné sestry 

 Na každém oddělení je tým vysoce kvalifikovaných všeobecných sester, které zajišťují 

ošetřovatelskou péči 

 V rámci denní směny je zpravidla přítomna jedna všeobecná sestra na jedno oddělení, v noci 

jedna všeobecná sestra v rámci celého zařízení 

 Všeobecné sestry zajišťují neodkladnou ošetřovatelskou péči vyplývající z aktuálního stavu 

uživatele a péči indikovanou lékařem a to takovým způsobem, aby byla zachována kontinuita 

poskytované péče v co nejvyšší kvalitě 

 Všeobecné sestry provádějí vysoce odbornou péči, která vyplývá z náplně jejich činnosti 

 V souladu s diagnózou stanovenou lékařem všeobecná sestra poskytuje, případně zajišťuje 

základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu 

 Na základě indikace lékaře poskytuje preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, 

neodkladnou a dispenzární péči 

 Připravuje uživatele k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je 

provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, 

zejména se jedná o přípravu a podávání léků invazivní a neinvazivní cestou, odběry 

biologického materiálu, péče o katetry, sondy, stomie, ošetření akutních, chronických a 

operačních ran, screeningová vyšetření 

 

K léčbě ran je využíváno ve vysoké míře vlhké hojení, které zkracuje dobu hojení defektů a 

minimalizuje opakovanou traumatizaci rány při převazech. 

V rámci stálého zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče je dbáno na pravidelné vzdělávání 

celého týmu zdravotnických pracovníků. A to v oblasti nových metod práce, postupů, materiálů a 

přístrojů. Velký důraz je kladen na mezioborovou spolupráci. 

Zařízení je držitelem Certifikátu v oblasti nutriční péče a Péče o kontinenci uživatele. 

Pracujeme s Konceptem paliativního přístupu, jehož cílem je zachování maximální možné kvality 

života až do jeho samotného konce. Podílíme se na Konceptu Bazální stimulace a Biografické péče. 

V rámci kvality poskytované služby pravidelně sledujeme vyhodnocujeme pády a dekubity. 


