
 

 

 

Správa o činnosti zdravotného úseku DSS Moravský Sv. Ján za rok 2018 

 DSS Moravský Sv. Ján má kapacitu 100 PSS.  

       V priebehu roka 2018 sme prijali 6 PSS na voľné miesta po zosnulých PSS a po PSS, 

ktorí odišli do domácej starostlivosti. 

 Prácu zdravotného úseku zabezpečovalo 23 zdravotníckych pracovníkov. Z toho bolo 6 

zdravotných  sestier (2 sestry – Bc.), 9 sanitárov, 7 opatrovateliek a 1 zdravotnícky 

asistent. V priebehu roka 2 pracovníčky ukončili štúdium na strednej zdravotníckej 

škole a sú zdravotnícki asistenti.                                                                             

Podarilo sa nám prijať do pracovného pomeru ešte 1 zdravotnícku  asistentku, 1 

opatrovateľa a 1 opatrovateľku.   

 Zdravotný úsek pracuje v 12-hodinových zmenách, 4 pracovníčky pracujú                   

v  8-hodinovej zmene. 

 

Klienti: 

 V zariadení je 100 PSS, najmladší PSS má 21,5 roka, najstarší bude mať 80 rokov.        

5  PSS   je imobilných, z toho 1 je na lôžku, 4 na invalidnom vozíku. 9 PSS sa 

pohybuje pomocou chodítka, 86 PSS je mobilných.   

 Diagnostická skladba PSS nášho zariadenia je rôzna.  

 Strava je  pripravovaná v kuchyni DSS. PSS sa 5-x podáva strava: sú to raňajky, 

desiata, obed, olovrant, večera ( diabetici dostávajú aj druhú večeru ). V kuchyni 

pripravujú: racionálnu stravu, diabetickú,  žlčníkovú, žalúdkovú diétu  a diétu pre 

celiatika.  

 Ošetrovateľská – opatrovateľská – rhb. činnosť je zameraná na udržiavanie plného 

zdravia PSS. Udržiavanie,  prípadne zlepšenie sebaobslužných činností, zamestnanie 

PSS v priebehu dňa prácou v dielňach, spríjemnenie pobytu rôznymi rekreačnými 

aktivitami a kultúrnymi podujatiami v zariadení i mimo neho.                               

V priebehu roka sú PSS formou besied a názornými ukážkami vedení k udržiavaniu 

zdravia a sebaobslužných návykov. U niektorých klientov nastalo zlepšenie, no väčšina 

je na nezmenenej úrovni, takže stanovené ciele boli splnené čiastočne. 

 Zdravotnú starostlivosť PSS zabezpečuje obvodná lekárka MUDr. Uhlíková, ktorá do 

zariadenia dochádza 1x týždenne, ak treba aj častejšie, v prípade potreby PSS idú na 

vyšetrenie priamo do obvodnej ambulancie. Podľa zdravotného stavu a potreby 

odosiela PSS na odborné vyšetrenia do: NsP Malacky, Bratislava, Skalica, Senica.                                                                                     

Lekárka pravidelne 1x za mesiac predpisuje recepty na lieky, ktoré PSS pravidelne 

užívajú. Tiež im píše poukazy na zdrav. pomôcky, ktoré odporučia odborní lekári.                                                                   

 



 

 

 

 

PSS sú pravidelne očkovaní proti chrípke. Dodržiavajú sa časové harmonogramy  

očkovania TAT, očkovania proti žltačke a pneumokokom.                                                

Psychiatrickú starostlivosť zabezpečuje MUDr. Kajabová, ktorá 1x mesačne 

predpisuje recepty na lieky pre PSS. Do zariadenia sa snaží chodiť pravidelne 1x 

týždenne. V akútnom prípade, je kontaktovaná telefonicky. 

 

Dokumentácia: 

 Zdravotná dokumentácia PSS je uložená v ambulancii v uzamykateľnej registračke. 

  Ošetrovateľské  štandardy, prevádzkový poriadok, harmonogram prác sú umiestnené 

v dennej miestnosti zdravotníckych pracovníkov, tak aby boli dostupné.  

 Register obmedzení je uložený u hlavnej sestry. V prípade záznamu netelesného alebo 

telesného obmedzenia PSS je tento záznam vložený do registra. Hlásenie o obmedzení 

je zasielané na Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, tiež na VÚC Trnava. Tento rok 

sme mali 1 hlásenie. 

 

Zamestnanci: 

 Zdravotnícki pracovníci sú registrovaní v stavovskej komore, niektorí sú v štádiu 

vybavovania registrácie v príslušnej stavovskej  komore.  

 V rámci možností sa pracovníci zúčastňujú sústavného vzdelávania, seminárov 

organizovaných príslušnou stavovskou komorou.      

 V zariadení sa pravidelne raz za 2 mesiace koná seminár zdrav. pracovníkov 

s odbornou prednáškou. Riešia sa rôzne pracovné problémy, postupy, vzniknuté 

prekážky v práci. Pracovníci sa seminárov pravidelne zúčastňujú. 

 

 

 

 

 

 Moravský Sv. Ján:  07.01.2019                                       Bc. Jelčová Katarína 
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