
 

   JITŘENKA 

Únor 2017

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě 

tele a v kobyle hříbě. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již 

nepodrží 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu 

poleze za kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely 

med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima 

potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen 

sněhuláky. 
 



Zápis ze společného setkání obyvatel ze dne 5.1.2017 

Místo setkání :    společenská místnost u recepce 

Přítomní  pracovníci :   Mgr. Milan Janoušek – ředitel organizace 

     Bc. Romana Holasová – zástupce ředitele 

     Iveta Cinková – vedoucí zdravotního úseku     

Přítomní obyvatelé :    20 klientů     

 

Na společném setkání bylo projednáno:  

- Přivítání všech a poděkování za účast na prvním otevřeném setkání 
obyvatel. Až dosud probíhala tato setkání v úzkém kruhu pouze se 
zástupci obyvatel. Od letošního roku budou tato setkání otevřená všem. 
Budou probíhat 1x měsíčně, a to vždy 1.čtvrtek v měsíci v 10:00 hodin. 
Příští setkání se tedy uskuteční 2.2.2017. Na těchto setkáních se 
nebudou probírat otázky týkající se stravování. K tomuto účelu nadále 
slouží „Setkání ohledně stravy“ tak, jak jsou klienti zvyklí. 

- V letošním roce začne rekonstrukce „penzionu“, bude nutné dbát 
zvýšené opatrnosti při pohybu po areálu. 

- Od 1.1.2017 došlo u nás v domově k poměrně velké změně a to rozdělení 
zdravotního a pečovatelského úseku. Pro klienty se tímto krokem nic 
nemění, pouze prosíme  
o shovívavost. Bude jistě nějakou chvíli trvat, než se systém zavede a 
začne fungovat bez problémů. Klienti se mohou nadále obracet se svými 
požadavky na kohokoliv a pracovníci si mezi sebou již předají informace. 
Bude se stávat, že u klientů budou jisté úkony provádět jiní pracovníci, 
než na jaké byli klienti do této doby zvyklí. 

- Rozmístění jednotlivých pracoven: 
o Budova A, vedoucí pečovatelského úseku R.Černá, zástupce 

A.Teran; vedoucí zdravotního úseku M.Horáková, zástupce 
D.Mielcarková 

 A1 sesterna – zázemí pečovatelek 
 A2 sesterna – zázemí pečovatelek  
 A2 ordinace lékaře – zůstává 
 A2 pracovna volnočasovek – zázemí zdravotních sester 
 A3 sesterna – zázemí volnočasové pracovnice 

 



o Budova D, vedoucí pečovatelského úseku K. Schoberová, zástupce 
R.Peškarová; vedoucí zdravotního úseku I.Šiborová, zástupce 
Z.Ondráčková 

 D1 sesterna – zázemí pečovatelek 
 D2 sesterna – zázemí zdravotních sester 
 D3 zůstává volnočasová pracovnice 

- Od 1.1.2017 přibyli také noví pracovníci přímé péče, budete se tedy 
potkávat s novými tvářemi. 

- Na každé budově bude nově vždy přítomna zdravotní sestra. 
- Takto velká změna je první od dob trvání působení domova. 
- Co se týká dopravy – připomenutí, že klienti mohou využívat služeb 

soukromé zdravotnické dopravy pana Cápala. 
- Proběhlo výběrové řízení na dodejce léků, vyhrál pan Mgr. Podhorný. 
- Po rekonstrukci budova D se na této budově zvýší počet 1-lůžkových 

pokojů. Zůstanou společné toalety a sprchy. Na oddělení D3 budou mít 
pokoje vlastní sociální zázemí.  

- Bohužel stále řešíme i problém mezilidských vztahů. Nově jsme se 
domluvili s vedením města MT na jejich spoluúčasti na řešení těchto 
konfliktů. Pokud se budou konfliktní situace opakovat a naše opatření 
nebudou dostačující, může dojít  
i k nucenému ukončení pobytu klienta v domově. 

- Začínají se nám vyskytovat chřipky, a to i chřipky střevní. Prosíme o 
důrazné dodržování hygienických návyků. Buďte, prosím, disciplinovaní. 
Zatím není nutné omezovat návštěvy v domově a věříme, že se tu 
nerozšíří epidemie. 

- Původně naplánovanou tříkrálovou sbírku kterou vždy u nás provádí pan 
učitel Jarůšek se svými žáky, jsme letos právě z důvodu chřipek museli 
odvolat. 

 

DOTAZY  A  PŘIPOMÍNKY: 

 

- Kdo hradil opravu střechy?  
- 1.část opravy my, tedy domov, další připravované etapy opravy by měly 

být hrazeny z rozpočtu města. 
 

- Chtěl bych vědět, kolik celkem zaměstnanců je tady na budově A včetně 
lidí  
v kanceláři. 



- Zaměstnanci administrativy působí jak pro budovu A, tak pro budovu D, 
tak také pro pečovatelskou službu. Ale není to problém, připravíme vám 
to. 

 

- Jak je to s topením, ušetřilo se něco? 
- Ano, ušetřilo. Naše kotelna byla z roku 1990 a byla již na hranici 

životnosti. V současné době nám teplo distribuuje brněnská firma, která 
v našem domově zprovoznila 7 malých kotelen s úspornějšími kotli. 
Ušetřili jsme tak značnou částku za topení. Nevýhodou je, že již 
nemůžeme zcela ovlivňovat teplotu. Teplo nám pouští sama uvedená 
firma. Musíme s nimi neustále vyjednávat každý stupínek tepla navíc. 
Budeme apelovat na zvýšení počtu čidel tepla na chodbách i pokojích. 
Letos jsme na některých pokojích již přidaly další radiátory, někde se 
zakoupily i přímotopy.  

 

- Bude se zdražovat voda? 
- Ne, určitě nebude. Vy hradíte položku za ubytování, kde je započítána i 

voda a elektřina. Vodu jako takovou zvlášť nehradíte. 
 

- Jak je možné, že tady volně běhají psi? 
- Tak to jistě možné není. Jeden takový případ jsme řešili v červnu 

loňského roku a od té doby nemáme od nikoho žádné zprávy, že by se to 
opakovalo. Každopádně mohu k nám chodit návštěvy s pejsky, ale musí 
dodržovat určitá pravidla. 

 

Příští setkání: 2.2.2017 v 10:00hodin v malé společenské místnosti u recepce 

 

Zapsala :    Bc. Erika Jarůšková   

 

V Moravské Třebové dne   5.1.2017 

 

 



Svátky – Únor 

4.2. Jarmila – Grossová, Halbrštátová, Kehýková 

8.2. Milada – Brachová, Srovnalová, Švarná 

11.2. Božena – Holešinská, Seidlová, Štefková 

15.2. Jiřina – Vágnerová, Kumstýřová 

20.2. Oldřich – Němec 

22.2. Petr - Krúpa 

Narozeniny - Únor 

2.2. Marie Navrátilová, Stanislav Šolta 

7.2. Irma Kladivová 

9.2. Judita Kothajová 

10.2. Hana Potyšová, Milada Švarná 

13.2. Josef Nečesánek 

14.2. Jan Václavek 

15.2. Marie Musílková 

16.2. Stanislav Barák 

21.2. Jana Pavlišová 

22.2. Jiřina Kumstýřová 

24.2. František Dorazil, Ludmila Dvořáčková  

28.2. Anna Illová 



V měsíci lednu nastoupili do domova pro seniory: 

Ludvík Lexmaul  z  Lázů 

Marie Třísková z  Mor. Třebové 

Herbert Leinweber ze  Svitav 

 

  

V měsíci lednu zemřeli:  

Libuše Sekaninová   Jindřiška Moravcová 

Miloslava Dračková   Anežka Žáková 

Jarmila Hegerová   Veronika Mračková 

Julie Kolaříková 

Františka Brdíčková 

Jaroslav Špaček 

Emilie Krumplová 

Jaroslav Pelikán 

Květoslava Konyvková 

Herbert Leinweber 

Božena Klempová 

Jitka Nácovská 

Jarmila Macková 



Volnočasové aktivity 

 

Z důvodu chřipkové epidemie se volnočasové aktivity v měsíci lednu nekonaly. 

 

     Chřipka 

Chřipka je nakažlivá nemoc způsobená RNA virem z čeledi Orthomyxoviridae. 

Velikost tohoto viru je průměrně 80 nanometrů. Rychle se šíří světem 

v sezónních epidemiích, se značnými ekonomickými náklady kvůli výdajům na 

zdravotní péči a ztrátě produktivity. Primární genetické změny ve viru způsobily 

ve 20. století tři chřipkové epidemie nebo dokonce pandemie, kterým podlehly 

milióny lidí. 

Průměrná doba léčení je jeden až dva týdny, průběh ovšem záleží především na 
síle imunitního systému každého jedince. 

Chřipková sezóna 

Chřipka se vyskytuje především v zimě, a protože na severní a jižní polokouli 

panuje zima jindy v roce, existují každý rok dvě chřipkové sezóny. Hope-

Simpson v roce 1981 objevil, že propuknutí chřipky jsou globálně 

všudypřítomná a vyskytují se trvale šest měsíců po době maximálního 

slunečního záření v oblasti. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) 

podporuje každý rok výrobu dvou vakcínových přípravků, jeden pro severní a 

druhý pro jižní polokouli Země. 

Sezonní výskyt chřipky zřejmě souvisí i se skutečností, že jedním z rizikových 
faktorů pro toto onemocnění je nízká hladina aktivních metabolitů vitamínu D v 
krvi, který má prokazatelně imunoprotektivní účinky a jehož zdrojem je právě 
sluneční záření. 
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I když většina výskytů chřipky na severní polokouli vrcholí v lednu nebo v únoru, 
není tomu tak vždy. Například chřipková pandemie v létech 1918–19 dosáhla 
celosvětového vrcholu během konce jara a léta; tehdy ale hrálo roli také 
oslabení a podvýživa lidí způsobená první světovou válkou. 

Není zcela jasné, proč je intenzita výskytu chřipky sezónní, a ne rovnoměrná 
během roku. Jedno možné vysvětlení je, že lidé jsou v zimě méně venku a jsou 
častěji v blízkém kontaktu, což je příčinou snazší nákazy. Další možné vysvětlení 
je, že chlad oslabuje imunitní systém. 

Prevence 

Proti chřipce lze být očkován, ale pro vysokou schopnost změny mutací viru 
jsou jednotlivé přípravky chřipkové vakcíny účinné jen asi jeden rok. Světová 
zdravotnická organizace koordinuje obsah vakcíny každý rok, aby obsahovala 
nejpravděpodobnější kmeny virů. Chřipková vakcína je obvykle doporučována 
každému z rizikové skupiny, kdo by mohl mít komplikace z chřipky. Očkováním 
proti jednomu druhu chřipky můžeme získat částečnou imunitu i proti dalším 
druhům. 

Prevencí je otužování, saunování, zvyšování fyzické kondice, dodržování zásad 
chřipkové hygieny a zdravé životosprávy a též příjem zdravé stravy, resp. 
chybějících živin formou suplementů. Důležitou roli v prevenci chřipky a dalších 
akutních respiračních infekcí hraje také vitamín D. Je třeba také doplňovat 
vitamín C, bioflavonoidy, antioxidanty, jód a zinek. Z rostlin zvyšují odolnost 
velké a malé adaptogeny, hořké byliny (vachta, zeměžluč aj.), třezalka, květ 
černého bezu a právě ovoce s vyšším obsahem flavonoidů, vitamínu C a jódu. 

Hlavní zásady chřipkové hygieny a prevence 

 Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. 
 Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí. 
 Myjte si ruce pravidelně a opakovaně. (Mytím rukou mýdlem pod tekoucí 

teplou vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda 
a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít dezinfekční gely na ruce na 
alkoholové bázi.) 

 Při kašli a kýchání si kapesníkem vždy zakrývejte nos a ústa. Po použití 
kapesník zahoďte do odpadkového koše, nevkládejte jej do kapsy. 

 Pokud nemáte kapesník, kýchněte do rukávu nebo jiné části oděvu 
 Nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí 

hračky apod. 
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 Pokud přijíždíte z rizikových oblastí a již máte příznaky chřipky (nebo se 
příznaky objeví do sedmi dnů po vašem příjezdu), kontaktujte 
neprodleně lékaře. 

 Pokud onemocníte, kontaktujte lékaře, nechoďte mezi lidi a zůstaňte 
izolováni doma. 

 Nezdravte se podáváním ruky a líbáním. 
 Nedotýkejte se rukama obličeje a nemněte si oči, snížíte tím riziko 

přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů. 
 Zvyšte přísun vitamínů – jezte více ovoce a zeleniny. 
 Pokud onemocníte a chcete chránit své blízké, noste doma roušku a 

umývejte si ruce. 
 Pokud se chcete chránit před nemocnou osobou např. v práci, doma či v 

prostředcích městské hromadné dopravy, noste roušku, umývejte řádně 
nádobí a umývejte si ruce. 

 Je třeba řádně léčit také doprovodné infekce (rýmu, zápal průdušek aj.). 
 Nemocné zaměstnance posílejte domů. Nemocné děti také – nebo pro 

ně alespoň v každé škole zřiďte karanténní třídy. 
 Kupte si vlhkoměr a udržujte vlhkost vzduchu na 50 % – zejména by 

neměla klesnout pod 40 %. Většina onemocnění horních cest dýchacích 
začíná oslabením sliznic působením suchého vzduchu. 

 Zajímejte se o zdravotní problematiku, studujte a všestranně se 
vzdělávejte. 

 Ve svém okolí šiřte protichřipkovou osvětu. 

Léčení 

Základem terapie chřipky je symptomatická terapie, tedy především úleva 
nemocnému od nepříjemných projevů a ponechání imunitního systému, ať 
infekci odstraní. V léčbě se používají především léky snižující horečku a působící 
proti bolesti (tzv. antipyretika – např. paracetamol). Tradičně se používá i celá 
řada bylinných preparátů, např. čaj z lípy, bezu nebo máty. Využívá se i řada 
dalších postupů, oblíbeným a známým prostředkem je černý čaj s medem a 
citrónem. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%99ipka 
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Domácí řád 

Od 1.2.2017 máme v DpS nový Domácí řád, který bude k dispozici všem 
klientům k nahlédnutí na každém patře na nástěnce. 

 

 

Přehled akcí na měsíc únor 

28.2.2017 MASOPUST – podrobnější informace budou upřesněny 
prostřednictvím plakátků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


