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Udržate ľnos ť zdravia a kvality života Udržate ľnos ť zdravia a kvality života 
seniorov v zariadení sociálnych služiebseniorov v zariadení sociálnych služieb

VONKAJŠIE  PROSTREDIE VONKAJŠIE  PROSTREDIE --

-- KLIENTI KLIENTI --
-- VNÚTORNÉ  PROSTREDIE VNÚTORNÉ  PROSTREDIE 
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-- podmienky v externom prostredípodmienky v externom prostredí

-- odolnosť klientov voči infekčným ochoreniamodolnosť klientov voči infekčným ochoreniam

-- ľudia ľudia –– zamestnanci, klienti, návštevyzamestnanci, klienti, návštevy

-- hygienickohygienicko--epidemiologický režim/epidemiologický plánepidemiologický režim/epidemiologický plán

-- HACCP HACCP ((hazard analysis and critical control points)

-- analýza rizík a nebezpečenstiev ...analýza rizík a nebezpečenstiev ...



Riziká postihnutia zdravia seniorov Riziká postihnutia zdravia seniorov 
v zariadeniach sociálnych služiebv zariadeniach sociálnych služieb

-- PLÁNOVANIEPLÁNOVANIE

tvorba tvorba a dodržiavanie a dodržiavanie plánov, štandardov a noriemplánov, štandardov a noriem

-- PREVENCIAPREVENCIA
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trvalá úloha manažmentu zariadeniatrvalá úloha manažmentu zariadenia

odborná dispozícia zamestnancovodborná dispozícia zamestnancov

empatická práca s klientmiempatická práca s klientmi

hygienické opatreniahygienické opatrenia

-- PRIPRAVENOSŤPRIPRAVENOSŤ

schopnosť reakcie a opatreníschopnosť reakcie a opatrení



Riziká infek čného postihnutia zdravia Riziká infek čného postihnutia zdravia 
seniorov v zariadeniach sociálnych seniorov v zariadeniach sociálnych 

služiebslužiebPôvodcovia infekčných ochorení:Pôvodcovia infekčných ochorení:

-- vírusy vírusy –– vírusové infekčné ochorenia vírusové infekčné ochorenia 

-- baktérie baktérie –– bakteriálne infekčné ochoreniabakteriálne infekčné ochorenia
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-- baktérie baktérie –– bakteriálne infekčné ochoreniabakteriálne infekčné ochorenia

-- parazity parazity –– parazitárne infekčné ochoreniaparazitárne infekčné ochorenia

Reakcia na výskyt infekčného ochorenia:Reakcia na výskyt infekčného ochorenia:

-- akútna akútna -- bezprostrednábezprostredná

-- následná následná -- dodatočnádodatočná



Krízové sociálne zabezpe čenie v Krízové sociálne zabezpe čenie v 
zariadeniach sociálnych služieb zariadeniach sociálnych služieb 

pre seniorovpre seniorov
-- pobyt v zariadení pobyt v zariadení –– zmena v živote seniorovzmena v živote seniorov

-- život seniorov život seniorov –– starostlivosť o ich zdraviestarostlivosť o ich zdravie
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-- úsek ošetrovateľskoúsek ošetrovateľsko--opatrovateľskýopatrovateľský

-- úsek sociálnej práceúsek sociálnej práce

-- úsek ekonomickoúsek ekonomicko--prevádzkovýprevádzkový

TrvaláTrvalá starostlivosťstarostlivosť oo zdraviezdravie seniorovseniorov

-- túto otázku i odpoveď máme v rukách my !!!túto otázku i odpoveď máme v rukách my !!!



Zariadenia pre seniorov Zariadenia pre seniorov 
a spolupráca s inštitúciamia spolupráca s inštitúciami

-- Regionálny úrad verejného zdravotníctvaRegionálny úrad verejného zdravotníctva

-- Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
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-- Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny

-- Sociálna poisťovňa SRSociálna poisťovňa SR

-- Zdravotné poisťovne (Zdravotné poisťovne (VšZPVšZP, Dôvera, UNION), Dôvera, UNION)

-- Inšpektorát bezpečnosti práceInšpektorát bezpečnosti práce



Infekčné hnačkové ochorenie Infekčné hnačkové ochorenie 
rotavírusovej gastroenteritídyrotavírusovej gastroenteritídy

-- inkubačná dobainkubačná doba 1 1 –– 3 dni3 dni

-- povinnosť hlásenia infekčného ochoreniapovinnosť hlásenia infekčného ochorenia

-- spolupráca s RÚVZspolupráca s RÚVZ
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-- spolupráca s RÚVZspolupráca s RÚVZ

-- opatreniaopatrenia

-- počet diagnostikovanýchpočet diagnostikovaných 40 klientov40 klientov

10 zamestnancov10 zamestnancov

-- trvanie ochorenia: 4 týždne november trvanie ochorenia: 4 týždne november -- decemberdecember



Parazitárne infek čne ochorenie Parazitárne infek čne ochorenie 
svrabu (zákožkou svrabovou)svrabu (zákožkou svrabovou)

-- inkubačná doba inkubačná doba 14 14 –– 21 dní21 dní

-- povinnosť hlásenia infekčného ochoreniapovinnosť hlásenia infekčného ochorenia

-- spolupráca s RÚVZspolupráca s RÚVZ
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-- spolupráca s RÚVZspolupráca s RÚVZ

-- opatreniaopatrenia

-- počet diagnostikovanýchpočet diagnostikovaných 4 klienti4 klienti

0 zamestnancov0 zamestnancov

-- trvanie ochorenia: 2 mesiace trvanie ochorenia: 2 mesiace novembernovember--decemberdecember



DISKUSIADISKUSIA

Je čo riešiť ...Je čo riešiť ...

-- režim v zariadeniach sociálnych služiebrežim v zariadeniach sociálnych služieb

-- hygienické podmienky poskytovateľovhygienické podmienky poskytovateľov
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-- hygienické podmienky poskytovateľovhygienické podmienky poskytovateľov

-- udržiavať kvalitu poskytovaných soc. služiebudržiavať kvalitu poskytovaných soc. služieb

-- edukácia zamestnancov a klientovedukácia zamestnancov a klientov

-- pripravenosť na akútnu reakciupripravenosť na akútnu reakciu

-- informovanosťinformovanosť

-- ďalšie do diskusie ...?ďalšie do diskusie ...?



... jeseň života s ľudskou láskou...... jeseň života s ľudskou láskou...

... a s hodnotnou históriou...... a s hodnotnou históriou...
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... pozdravujeme Vás...... pozdravujeme Vás... Centrum Centrum 
sociálnych sociálnych 

služieb služieb 
Skalka n. V.Skalka n. V.
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Vďaka  za  pozornosťVďaka  za  pozornosť
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Ing. Roman Krbata, PhD.

Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom
mobil:   +421 903 670 290
e-mail:  romankrbata@mojtelecom.sk

sociálne služby, zdravotníctvo, samospráva


