Analýza zdravotní péči
v Novém domově, příspěvkové organizaci
Zdravotní úsek Nového Domova, příspěvkové organizace (dále jen
Domov) si vytýčil úkol poskytovat kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou
péči svým obyvatelům. Ošetřovatelská péče je poskytována 166
uživatelům Domova.
Ukazatelem kvality ošetřovatelské péče je minimální výskyt nežádoucích
situací, se kterými se lze setkat při poskytování péče v pobytovém
zařízení.
 Výskyt malnutrice (podvýživy) v Domově
Management malnutrice v Domově si klade za cíl zvýšit kvalitu
poskytovaných služeb v souladu s platnými právními předpisy a
dokumenty. Kvalifikované řešení výživy u uživatelů Domova je komplexní
činností, která zvyšuje úroveň poskytovaných služeb a přináší výrazné
zlepšení kvality života seniorů. Pozitivně ovlivňuje jejich nutriční stav,
vede ke zlepšení jejich psychické a fyzické kondice a soběstačnosti a
snižuje zdravotní komplikace. Podle výzkumů je četnost malnutrice u
hospitalizovaných seniorů a u seniorů žijících dlouhodobě v ústavní péči
25 – 60 %. Správně nastavenou nutriční péčí jsme docílili snížení
výskytu

rizika

malnutrice.

Výrazným

efektem

správného

řešení

malnutrice je pak snížení nákladů na péči o uživatele v dobrém nutričním
stavu.
 Výskyt pádů v Domově
Cílem managementu pádů je zajištění prevence pádů uživatelů a hledání
možností,

jak

pádům

předcházet.

Získané

informace

využíváme

k identifikaci rizikových uživatelů ohrožených pádem, dále k identifikaci
příčin pádů a jejich důsledků. Na základě těchto informací jsme nastavili

nápravná a preventivní opatření pádů, které vedou k udržení výskytu
této nežádoucí situace v referenčních hodnotách (viz údaje níže). Pádům
v pobytových zařízeních poskytujících služby seniorům nelze zcela
zabránit, ale určitými kroky a zásahy je možno jejich počet a závažnost
důsledků snížit. Podle výzkumů je četnost pádů u seniorů žijících
dlouhodobě v ústavní péči v 40-60 %.
 Výskyt poruchy kožní integrity v Domově
Vznik poruchy kožní integrity (dekubitus) je významným ošetřovatelským
problémem. Jeho výskytu je třeba předcházet preventivními opatřeními a
kvalitní ošetřovatelskou péčí. Obdobně jako u předchozí nežádoucí
situace, stejně také incidenci dekubitů u seniorů v pobytových zařízeních
nelze zcela předejít. Snahou pracovníků v přímé péči je však poskytovat
ošetřovatelské intervence podle nastavených kroků a minimalizovat tak
výskyt dekubitů u uživatelů ohrožených dekubity. Podle výzkumů je
četnost dekubitů u hospitalizovaných seniorů a u seniorů žijících
dlouhodobě v ústavní péči až ve 23 % případů.
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