NADĚJE
KOLEGIUM SENIOR
Doporučení k minimálnímu personálnímu a materiálně
technickému standardu v pobytových sociálních zařízeních
pro seniory
Pobytová zařízení pro seniory představují místo, kde by měly být samozřejmostí podmínky
podobné domácímu prostředí. Klientům má zajišťovat pohodlí, určitý komfort, připomínat jejich
domov a zároveň poskytovat komplexní, kvalitní a vysoce odbornou péči sociálně zdravotní.

VELIKOST ZAŘÍZENÍ
Za optimální považujeme kapacitu maximálně do 40 lůžek. V případě větší kapacity je nezbytné
rozdělení do menších úseků stavebně i personálně oddělených.

MINIMÁLNÍ PROVOZNĚ TECHNICKÉ STANDARDY
Z návrhu připraveného APSS považujeme za nadbytečné:
 samostatné přípojky telefonu (pevné linky)
 možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem
 možnost mít k dispozici bidet, pračku, sušárnu
Naopak jako minimální dostatečnou velikost pokoje u nově budovaných zařízení navrhujeme
12 m2 (16 m2 v případě klienta na vozíčku) u jednolůžkového pokoje a 20 m2 (25 m2 v případě
klienta na vozíčku) u dvoulůžkového pokoje.
Za nezbytné považujeme: výtah pro převoz klienta na lůžku, bezbariérový vstup do venkovních
prostor a dostatečnou šířku všech dveří i chodeb, aby jimi bylo možné lůžkem projet, protože
každý klient - i v sebehorším zdravotním stavu - má mít možnost pobytu na čerstvém vzduchu.

MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ STANDARDY








zohlednění specifik cílové skupiny i v případě, že bude zrušeno rozdělení zařízení
na DS a DZR
nepřetržitá přítomnost, respektive okamžitá dostupnost zdravotní sestry z důvodu
zajištění komplexní sociálně zdravotní péče
v personální oblasti důsledné propojení sociální a zdravotní oblasti, protože klienti
pobytového zařízení vyžadují těsnou spolupráci pracovníků obou těchto oborů a z toho
důvodu není možné zdravotní péči zajišťovat jen externími pracovníky (tento cíl musí
být zohledněn i v personálním standardu a snahou odpovědných osob musí být finanční
zajištění i zdravotnického personálu, především zdravotních sester)
součástí pracovního týmu by měl být pastorační pracovník, který je schopen poskytovat
duchovní péči klientům i pracovníkům
stanovení minimálního personálního zabezpečení v zařízeních pečujících o klienty
s demencí podle doporučení ČALS
ČALS jako garant personálního standardu pro zařízení pečující o klienty s demencí
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Návrh výše úvazků u jednotlivých pracovníků, který zajistí celoroční nepřetržitou péči
a zohledňuje čerpání dovolené i předpokládané výše pracovní neschopnosti pracovníků
(předpoklad je skutečně odpracovaných 1 599 hodin ročně u jednoho úvazku)
MINIMÁLNÍ
standard
u cílové skupiny
senioři

OPTIMÁLNÍ
standard
u cílové
skupiny senioři

MINIMÁLNÍ
standard u cílové
skupiny senioři
s demencí

OPTIMÁLNÍ
standard u cílové
skupiny senioři
s demencí
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SOCIÁLNÍ
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