JITŘENKA
Březen 2017

Březen - za kamna vlezem.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Zápis ze společného setkání obyvatel

Setkání konané dne:

2.2.2017

Místo setkání :

společenská místnost u recepce

Přítomní pracovníci :

Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace
Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele
Petr Richter – technik
Zuzana Kolářová, DiS. –sociální pracovnice

Přítomní obyvatelé :

22 klientů

Přivítání klientů

Na společném setkání bylo projednáno:
- Od 1.2.2017 platí nový Domácí řád. K nahlédnutí je na každém patře na
nástěnce a na pracovnách pečovatelek si můžete na pročtení zapůjčit výtisk
na pokoj. Přivítáme Vaše připomínky nebo návrhy na doplnění. Další
plánovaná aktualizace proběhne 1.9.2017
- Zabýváme se otázkou řešení náhrad škody, které způsobí neúmyslně klient
jinému klientovi.
R. Holasová seznámila přítomné s některými konkrétními body Domácího
řádu:

- KLÍČE od pokojů a trezorků – proběhne evidence klíčů, poprosíme Vás o
spolupráci, budeme podepisovat protokoly o předání klíčů.

Za klíče si klienti odpovídají sami a v případě ztráty hradí jejich náhradu.
Náhradní klíče od všech pokojů jsou uzamčeny v trezoru domova, přístup má
pouze paní Kadlecová. Nikdo nemá bezdůvodně přístup do zamčených
pokojů. Vede se přesná evidence půjčení náhradního klíče (kdy, kdo, z jakého
důvodu, kdy klíč vrátil).
- Přesné vymezení poskytované péče – např. rehabilitační péče se poskytuje
pouze v době po-pá od 6:00 do 14:30 hod a v případě nepřítomnosti
rehabilitační sestry (nemoc, dovolená) se tato služba neposkytuje.
- V případě doplnění vybavení Vašich věcí (oděvy nebo drobné vybavení do
pokoje) je nutné, aby tyto věci byly zapsány do šatního listu. Oblečení musí
být označeno číslem (na skrytém místě). V prádelně se bohužel hromadí
oděvy, které nejsou označeny, a nikdo je nepoznává, na druhou stranu
hledáte někdy oděvy, které v prádelně nejsou.
- Doba nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod – připomínáme dodržování
ohleduplného chování vůči ostatním klientům.
- Návštěvy – nedoporučujeme návštěvy v době podávání stravy.
- Bude se posunovat čas výdeje stravy, budete včas informováni.
- Můžete si sami dovybavovat pokoje vlastními věcmi. Upozorňujeme pouze
na elektrospotřebiče – jejich používání musí předem schválit technik pan
Richter.
- Z bezpečnostních důvodů platí zákaz kouření, rozdělávání ohně, zapalování
svíček
a manipulace s otevřeným ohněm.
- S celým zněním Domácího řádu Vás budeme seznamovat v průběhu února.
STÁLE POKRAČUJE ZÁKAZ NÁVŠTĚV Z DŮVODU CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE.

Z. Kolářová představila chystané akce na jaro 2017

- 28.2. Masopust
- 20.3. Uvítání jara
- 3.4. pan Šedivý a jeho písničky Hašlera

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

- Zatíká nám do pokojů
- O tomto problému víme. Na podzim se opravila pouze část střechy na budově
A. Prosím nahlaste vedoucí přímé péče, kdo máte na pokoji problém se
zatíkáním vody. Děkujeme.
- Někteří lidé tady chodí na pokoje a ruší nás.
- V tomto případě Vás prosíme o obyčejné lidské pochopení. Měli bychom se
vzájemně respektovat. Nikdo nevíme, jak se bude vyvíjet náš vlastní
zdravotní i psychický stav. Jistě nikdo nechce vědomě narušovat Vaše
soukromí, jde o toleranci vůči sobě navzájem.

Děkujeme, že jste přišli. Hezký den.

Příští setkání: 2.3.2017 v 10:00hodin v malé společenské místnosti u recepce.

Zapsala : Bc. Erika Jarůšková

V Moravské Třebové dne 2.2.2017

Sociální služby města Moravská Třebová
Svitavská 308/8, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 Email: soc.sluzby@mtrebova-city.cz

Společné setkání obyvatel ohledně stravy

Dne: 8.2.2017
Přítomni - počet klientů: 20
- zaměstnanci domova: Mgr. M. Janoušek, Ilona Bednárová, Petr Jančí,
Jana Kranichová, Pavla Skoupá, Zuzana Kolářová, DiS.

Zápis:
- Bulky se sýrem byly tvrdé, chleba byl také tvrdý
- Stížnosti na konzumní chléb byly projednány s panem Moravcem, slíbil
nápravu. Budeme střídat březovský a konzumní. Chléb je každý den
čerstvý. Projednání uchovávání chleba na oddělení v chlebnících.
Pracovníci přímé péče budou dohlížet na správné uložení chleba na
jídelnách.
Do jídelníčku bude zařazeno i sýrové pečivo i obyčejný rohlík, aby si
každý mohl vybrat.
- Kdy budou bramboráky?
- Budou 17.2.2017, i pro klienty, kteří mají dietu č. 2. Bramborák bude
pečený na plechu, ne smažený.

- Kdy bude rajská omáčka?
- Rajská omáčka byla na jídelníčku v lednu. Příště je plánovaná na březen.

- Nutriční terapeutka informovala: 1.3.2017 bude popeleční středa – postní
den – v ten den by se měly jíst kaše např. jáhlová nebo luštěniny nebo
pokrmy z mouky. Klienti dostali na výběr: 1. hrachová kaše, volské oko,
okurek, nebo 2.bavorské vdolky a špenátová polévka. Klienti vybrali
variantu č. 2.
- Nutriční terapeutka informovala, že přišla nabídka sýrů, ale jsou velmi
drahé. Proto budeme objednávat pouze individuálně na přání. Nebudeme
zařazovat do jídelníčku plošně.
- Nutriční terapeutka informovala klienty ohledně uchovávání potravin:
teplé jídlo musí být vydáno maximálně do 4 hodin od uvaření, musí se
uchovávat při teplotě min 70°C. Pokud klient odjíždí např. k lékaři a ví, že
se vrátí pozdě, dostane náhradní potravinový balíček.
- Byly představeny jídelní lístky na měsíc březen. Klienti s tím souhlasili.

- Při ročním zúčtování zbyly z úhrad za stravu nějaké peníze, za které se
klientům udělaly balíčky. Veškeré peníze, které si klienti zaplatili, byly
využity beze zbytku.
Ředitel informoval, že cena za stravu je stejná již od roku 2014.

- Nutriční terapeutka: každou středu a neděli bude k obědu nějaké drobné
překvapení v podobě oplatku, přesnídávky, zákusku apod.

Přání klientů:
- Víc rýže jako příloha
- Častěji nudle s mákem k večeři
- Zavináč a utopenec k večeři - bude zařazeno v březnu
Děkujeme za účast a připomínky
Příští setkání bude 8.3.2017
Zápis provedl: Zuzana Kolářová, DiS.

SVÁTKY - BŘEZEN
2.3.

Anežka – Dvořáčková, Hochmanová,Lamačová, Nešická,
Pinkavová, Zdražilová

6.3.

Miroslav - Durák

9.3.

Františka – Duráková, Chaloupková, Kocarová, Veselá, Veselá

13.3. Růžena – Procházková,Rozehnalová, Studená, Topolovská,
Vyroubalová
15.3.

Ida – Strnadová

17.3. Vlastimila – Halfarová
Vlastimil - Kolařík
19.3.

Josef – Buďa, Dvořák, Nečesánek, Šimek, Korčák,

NAROZENINY – BŘEZEN
4.3. Ludmila Nečasová
6.3. Katarína Savočková ml.
21.3. Marie Kašparová
24.3. Marie Skalská
27.3. Rosvita Tesařová
28.3. Anna Marková
31.3. Vlasta Komárková

V měsíci únoru nastoupili do domova pro seniory:
Hermína Šmucerová

V měsíci únoru zemřeli:
Adolf Gloser
Ludmila Viktorínová
Anděla Břicháčková
Helena Sýkorová
Libuše Dvořáková

z

Dolního Újezda

Březen

Jde jaro již, jde jaro již,
slunko se mile usmívá.

Jde jaro již, jde jaro již,
zima zlá v dáli odplývá.

Mladý kos zvučným hlasem tvylkuje,
v ptačí říši se vše rázem raduje.

V přírodě nový život nastává,
mocné naděje všem rozdává.

I lidské srdce každé ohřívá,
s touhou velkou vpřed se zadívá.

Ó budiž Tvůrci dík váš vzdán,
že svojí péči vládne nám,
že svoji lásku dává nám.

M. Krčilová

Volnočasové aktivity
Oddělení A
V únoru jsme se těšili na konec zákazu návštěv v našem DpS.
Každý den začínáme kondiční chůzí. Během dopoledne pracujeme
individuálně na pokojích. Zde trénujeme jemnou motoriku, paměť,
povídáme si, čteme, zpíváme. Odpoledne se scházíme ve skupinách a
každý den se věnujeme jiné činnosti.
Začali jsme využívat reminiscenční místnost vedle jídelny AB.
REMINISCENCE – PRÁCE SE VZPOMÍNKAMI. Scházíme se v úterý
odpoledne. V únoru jsme vzpomínali na období Masopustu, na
zabíjačky. V březnu nás čeká jaro a záliby.
Poslední únorový den jsme se sešli na masopustním veselí. Každý kdo
přišel ochutnal zabíjačkové dobroty, poslechl si hudbu a mohl si
zatancovat. Masopust se vydařil.
Pavla Skoupá

Oddělení D
V měsíci únoru jsme se věnovali ve skupinových aktivitách výrobě
masek na masopust.
Procvičovali jsme si paměť i jemnou motoriku a hráli jsme oblíbené
společenské hry.

Masopust 28.2.2017
Jakýmsi předělem mezi zimním časem a probouzející se přírody je
masopustní období. Český název není třeba vysvětlovat. Je to složenina
dvou slov (maso a půst), které vyjadřovaly následující období – tj. období
střídmosti v zábavách i stravování.
Masopustní zábava nechyběla ani v našem domově. Letošní masopust
jsme zahájili průvodem masek na odd. ,,D“ a pokračovat na budovu ,,A“.
Vstupenkou na masopust byla maska nebo klobouček, který jsme
vyráběli. Každý, kdo se zúčastnil masopustního odpoledne, byl pohoštěn
zabíjačkovými dobrotami a při pěkné hudbě jsme si zatančili a zazpívali.
Masopust se vydařil a na příští rok se budeme zase těšit.
Jana Kranichová

Na nežádoucí kombinaci léků zemře v Česku každý rok asi
230 lidí
Kvůli nežádoucím lékovým interakcím skončí v českých nemocnicích
každý rok 3400 lidí. Zhruba 230 z nich zemře. Ve středu to oznámila
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která
přepočítala britskou studii na české podmínky.
Pacienti berou více léků současně, jejich účinky se ale mohou vzájemně
ovlivňovat a působit zdravotní problémy,“ uvedl Jakub Dvořáček,
výkonný ředitel AIFP. „Nežádoucí lékové interakce jsou podle našich
propočtů příčinou asi 3400 hospitalizací ročně. Zhruba 230 lidem za rok
způsobí smrt,“ uvedl Dvořáček.
Kromě zdravotních komplikací pro pacienta znamená problém lékových
interakcí i finanční zátěž pro veřejné zdravotnictví, které tak přichází
téměř o 850 miliónů korun za rok.
Přitom 72 procentům případů nechtěných lékových interakcí by se podle
Dvořáčka dalo zabránit, kdyby byla důsledná elektronická evidence toho,
co pacient v dané chvíli užívá.
Pokud víme, že vydávaný lék může způsobit nežádoucí interakci,
vyptáváme se pacienta, jaké další léky bere lékárnice Veronika Krajčová
Farmaceut Petr Průša uvedl, že počet úmrtí v České republice, tedy 230,
byl kvalifikovaně vypočten na základě britského výzkumu, který byl
realizován ve dvou nemocnicích se spádovou oblastí 630 tisíc lidí.
Výsledky byly přepočítány na populaci v České republice a použity
k tomu byly léky se stejnou účinnou látkou, kterou užívali britští pacienti
v uvedené studii a čeští pacienti. „V Česku žádný podobný výzkum jako
britský neexistuje, a proto jsme britskou studii přepočítali,“ uvádí Průša.

Znáte své léky?
Nežádoucím lékovým interakcím se snaží zabránit i česká poradna při
AIFP. Na www.znamsveleky.cz lidé mohou zadat, které léky užívají a jak
často, a do osmačtyřiceti hodin jim odborníci odpovědí, zda v kombinaci
vidí nějaký problém.

„Když jsme dotazy spočítali, a je jich již přes 32 tisíc, vyšlo nám, že
alespoň jednu interakci mezi užívanými léky mělo 35 procent tazatelů.
Logickým vysvětlením je, že lidé berou léků stále víc. Ukázalo se, že
dvacet různých druhů léků bere každý padesátý žadatel, který se na naši
poradnu obrátil,“ uvedl Průša.

Léky mohou špatně reagovat například i s třezalkou.
Lékárnice Veronika Krajčová z pražské FN Motol uvedla, že lékovým
interakcím se pokoušejí zabránit lékárníci.
Pozor na citrusy
„Pokud víme, že vydávaný lék může způsobit nežádoucí interakci,
vyptáváme se pacienta, jaké další léky bere. Týká se to řady
antidepresiv, antiepileptik či třeba statinů,“ uvedla Krajčová.
Podle ní léky mohou reagovat i s mnoha potravinami a kořením.
Nejčastěji jde o citrusy, zejména grapefruit, které negativně ovlivňují
právě antidepresiva. Třezalka zase dokáže zredukovat hladinu
hormonální koncepce v těle ženy, což může vést k nechtěnému
těhotenství.
Východiskem ze situace by podle Dvořáčka byla elektronická zdravotní
karta pacienta, do které by lékárníci mohli při vydání léků nahlédnout.
Věděli by tak, jaké léky v dané chvíli užívá, a mohli by přesně poradit,
zda u některých nemůže dojít k nežádoucí silné interakci.
Václav Pergl, Právo

