Výročná správa za rok 2018
Identifikačné údaje organizácie
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková
Adresa organizácie: Rozbehy 74, 906 33 Cerová
Zastúpenie: Mgr. Marianna Škápiková, riaditeľka
Číslo bankového účtu: 7000492836/8180
IČO: 00596248
DIČ: 2021043805
www.dssbojkova.sk
Druh sociálnej služby
V Domove sociálnych služieb pre dospelých Bojková sa poskytuje sociálna služba pre dospelú
fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je
najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca
alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 Zákona č.
448/2008.
DSS pre dospelých Bojková je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja. Ku dňu 31.12.2018 sa poskytovala sociálna služba 36
prijímateľom sociálnej služby (ďalej len PSS). Z celkového počtu 36 prijímateľov sociálnej
služby bolo 34 prijímateľov pozbavených spôsobilosti na právne úkony.
Forma sociálnej služby
Sociálna služba v DSS pre dospelých Bojková sa poskytuje pobytovou celoročnou formou.
Rozsah poskytovania sociálnej služby
Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas.
Vízia
Trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb na základe profesionálneho
a individuálneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb s rešpektovaním ich ľudských
práv a slobôd. Pomáhať prijímateľom sociálnej služby posilňovať vedomie vlastnej hodnoty
a zodpovednosti.

Cieľ
Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery, atmosféru vzájomnej úcty a rešpektu, profesionálnej
odbornosti, tímovej zodpovednosti a solidárnosti prostredníctvom:
- zvyšovaním počtu odborných zamestnancov
- riadenej dokumentácie
Pohyb prijímateľov sociálnej služby (stav k 31.12.2018)
Prijímatelia sociálnej služby
Prijatí prijímatelia
Ukončenie pobytu v DSS Bojková
Exitus

Počet prijímateľov sociálnej služby
0
0
2

Veková štruktúra PSS v DSS Bojková za rok 2018
Rok narodenia
1932 - 1936

Vek
81 - 85 rokov

Počet
1

1937 - 1941

76 - 80 rokov

3

1942 - 1946

71 - 75 rokov

9

1947 - 1951

66 - 70 rokov

6

1952 - 1956

61 - 65 rokov

5

1957 - 1961

56 - 60 rokov

4

1962 - 1966

51 - 55 rokov

3

1967 - 1971

46 - 50 rokov

2

1972 - 1976

41 - 45 rokov

2

1977 - 1981

36 - 40 rokov

0

1982 - 1986

31 - 35 rokov

0

1987 - 1991

26 - 30 rokov

0

1992 - 1996

21 - 25 rokov

1

Vekový priemer: 63,72 r.

36

Mobilita PSS v DSS Bojková
Mobilný

20 PSS

Čiastočne mobilný

10 PSS

Imobilný

6 PSS

Počet evidovaných žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 31.12.2018
K dňu 31.12.2017 sme evidovali 28 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
z nich 5 žiadostí evidovaných ako bezodkladných. V priebehu roka 2018 sme zaevidovali 8
žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení.
Diagnózy a ochorenia prijímateľov sociálnej služby za rok 2018
schizofrénia, afektívne poruchy, bipolárna afektívna porucha, organicky psychosyndróm, sek.
depresívny syndróm, mentálna retardácia, demencia, artróza, osteoporóza, diabetes mellitus,
parkinsonova choroba, chronické ochorenie dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia,
inkontinencia moču a stolice.
Očkovanie prijímateľov sociálnej služby za rok 2018
Vakcína

Počet PSS

IMOVAX - tetanus

5 PSS

VAXIGRIP - chrípka

34 PSS

Pravidelné návštevy lekárov za rok 2018 v zariadení
Zariadenie pravidelne navštevovala praktická lekárka MUDr. Lujza Déderová a psychiatrička
MUDr. Kajabová Renáta.
Telesné a netelesné obmedzenia
Tieto obmedzenia sú používané len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho
ohrozenia života, alebo priameho ohrozenia zdravia prijímateľa sociálnej služby alebo iných
fyzických osôb. V roku 2018 boli schválené lekárom špecialistom v odbore psychiatria dve
obmedzenia, pri ktorých bola nariadená hospitalizácia v PN Pezinok. Hlásenia o obmedzení
boli zaslané príslušnému ministerstvu.

Stravovanie PSS
Stravovanie PSS a zamestnancov zariadenia je zabezpečené vlastnou stravovacou prevádzkou.
Kuchynské vybavenie je dopĺňané podľa potreby. V roku 2018 zabezpečoval úsek stravovacej
prevádzky prípravu stravy pre PSS, zamestnancov zariadenia a cudzích stravníkov v zmysle
zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav PSS. Podľa všeobecne platných receptúr
pripravoval pravidelne racionálnu, šetriacu a diabetickú stravu. Niektorým PSS sa strava
upravovala mletím a mixovaním. Výdaj pripravenej stravy sa uskutočňoval v jedálni
zariadenia, imobilným PSS priamo na izbách. Prijímateľom, ktorí sa sami nedokázali najesť,
bol nápomocný a podával pripravenú stravu odborný personál.
Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť v roku 2018
Ošetrovateľská starostlivosť bola poskytovaná v súlade s platnou legislatívou formou
ošetrovateľského procesu, v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými a opatrovateľskými
štandardami. Prioritou ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti bolo udržanie dobrého
zdravotného stavu, nácvik sociálnych zručností, samoobslužných činností a hygienických
návykov. Nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť zabezpečoval kvalifikovaný personál. Dbal sa
o uspokojovanie bio-psycho-sociálno-spirituálnych a individuálnych potrieb PSS. 1x týždenne
boli poskytované masáže, bazálna stimuláciu, cvičenie horných a dolných končatín, nácvik
chôdze po zlomeninách. K týmto rehabilitačným aktivitám boli pre PSS zakúpené rehabilitačné
pomôcky (loptičky, posilňovacie gumy, masážne a relaxačné kreslá, terapeutické bábiky,
polohovacie vankúše).
Dokumentácia
Správy o priebehu pracovných zmien a stave PSS za rok 2018 si zodpovední zamestnanci
odovzdávali ústne a písomnou formou v knihe hlásení. Ošetrovateľský proces bol vypracovaný
pre všetkých PSS. Súčasťou dokumentácie je ošetrovateľský záznam, v ktorom sa evidujú
zmeny fyzického a psychického stavu. Ošetrovateľský proces sa pravidelne vyhodnocuje.
Podľa potreby sa stanovujú nové ciele ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravotné záznamy
prijímateľov sú uložené v ošetrovni v uzamykateľných kartotékach. Postupujeme v súlade so
Smernicou o ošetrovateľskom procese a opatrovateľskej činnosti, ktorého súčasťou sú
ošetrovateľské a opatrovateľské štandardy a Smernicou na určenie postupov a pravidiel
prevencie krízových situácií a použite prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia.
Ďalšou dokumentáciou je Register obmedzení v zmysle § 10 zákona 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách. Register obmedzení je uložený v uzamykateľnej skrini v ošetrovni
zariadenia.

Semináre na zdravotnom úseku za rok 2018
Interné vzdelávacie aktivity
zdravotného úseku za rok 2018
Ošetrovateľský proces ako forma
starostlivosti o PSS
KOS o prijímateľa po
hernioplastike
Alkohol a abstinencia
KOS o PSS s karcinómom hrubého
čreva
Komunikácia so schizofrenikom
Dezinfekcia rúk ako prevencia
nákazy
Komunitná starostlivosť v oblasti o
duševné zdravie
Depresia u seniorov
KOS o prijímateľa s
bronchopneumóniou
Spirituálna starostlivosť v DSS
Bojková

Organizátor

Obdobie
18.01.2018
14.02.2018
16.03.2018
19.04.2018
17.05.2018
14.06.2018
13.09.2018
11.10.2018
15.11.2018
10.12.2018

DSS Bojová
Vypracovala – A. Suchanovská (vedúca sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – A. Račiak (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – M. Nagyová (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – M. Peterčáková (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – Bc. M. Šeligová (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – A. Suchanovská (vedúca sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – A. Račiak (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – M. Nagyová (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – M. Peterčáková (sestra)
DSS Bojová
Vypracovala – Bc. M. Šeligová (sestra)

Interné vzdelávanie zamestnancov bolo realizované:
formou odborných školení všetkých zamestnancov DSS Bojková
formou seminárov pre zamestnancov zdravotného úseku DSS Bojková spojených s
odbornou prednáškou
Interné vzdelávanie zamestnancov bolo realizované podľa plánu vzdelávania
zamestnancov.
-

Supervízia
Na zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby a zvyšovanie profesionálneho prístupu k
prijímateľom sociálnej služby, DSS Bojková využíva supervíziu, ktorá je v zariadení
realizovaná od roku 2016. Supervíziu v zariadení v roku 2018 zabezpečoval akreditovaný
supervízor prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Forma

Názov

skupinová

Supervízia
riadiacich
odborných
zamestnancov zameraná na strategickú
víziu zariadenia

Počet účastníkov
supervízie
9

skupinová
skupinová

Supervízia zameraná na implementáciu
podmienok kvality
Supervízia odborných zamestnancov
zameraná na sociálnu rehabilitáciu, rozvoj
pracovných zručností

4
8

Personálne podmienky, organizačná štruktúra
Od celkovej odbornej úrovne zamestnancov závisí správna činnosť zariadenia. Odbornú úroveň
predstavuje dôkladná znalosť problematiky, stupeň kvalifikácie zamestnancov, presné plnenie
povinností, stupeň znalostí z hľadiska odbornej problematiky, všeobecné znalosti, spôsob
vystupovania, ústneho i písomného prejavu, správanie sa v zamestnaní i mimo neho.
Členenie zariadenia: ekonomický úsek
zdravotno - hygienický úsek
sociálny úsek
stravovací úsek
úsek údržby
Prehľad zamestnancov podľa úsekov (k 31.12. 2018)
Úsek
Riaditeľ
Ekonomický úsek: ekonóm
mzdový účtovník
Zdravotno-hygienický úsek: vedúca sestra
sestra
sanitár
opatrovateľka
upratovačka
práčka
Sociálny úsek: sociálny pracovník - manažér kvality
inštruktor sociálnej rehabilitácie
Stravovací úsek: vedúca stravovacej prevádzky
kuchár
Úsek údržby: údržbár
Spolu

Počet
zamestnancov
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
3
2
21

Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2018
Počas pracovných dní sa prijímatelia sociálnej služby venovali rôznym aktivitám. Pod
dohľadom zodpovedných pracovníkov sa zapájali do pracovných terapií. Venovali sa

pomocným prácam v zariadení – umývanie stolov, umývanie riadov, vynášanie smetí,
polievanie kvetov, starostlivosť o kvetinové záhony, okopávanie záhonov, zametanie
chodníkov, odhŕňanie snehu. K spoločným aktivitám patrilo aj sledovanie DVD filmov, úprava
násteniek, oslava narodenín a jubileí, prechádzky do prírody spojené so zberom liečivých bylín.
S prijímateľmi sociálnej služby bola realizovaná sociálna rehabilitácia – rozvoj sociálnych a
komunikačných zručností, posilňovanie samostatných návykov pri sebaobsluhe, vedenie k
samostatnosti. Aktivity prijímateľov sa evidovali do knihy kultúrnych a pracovných činností.
Mesiac

január

február
marec
apríl
máj
jún

júl
august
september

október
november
december

Názov aktivity, podujatia
Oslava narodenín a menín PSS
Privítanie Nového roka – novoročná sv.
omša
Trojkráľové koledovanie detí z farnosti
Cerová
Oslava narodenín a menín PSS
Ukončenie Fašiangov
Fašiangová zábava
Oslava narodenín a menín PSS
Veľkonočné trhy
Oslava narodenín a menín PSS
Posedenie pri hudbe
Výstava „Zlaté jabĺčko“
Oslava narodenín a menín PSS
Oslava narodenín a menín PSS
Let´s Dance
Záhradná slávnosť
„O troch grošoch“ – divadlo
Návšteva detí - turistika
Oslava narodenín a menín PSS
Športové hry
Oslava narodenín a menín PSS
Oslava narodenín a menín PSS
Jednodňový výlet – Kráľová pri Senci, Jelka,
Modra
„Bojkovská opekačka“
Rozlúčka s riaditeľom M. Hološkom
(odchod do dôchodku)
Oslava narodenín a menín PSS
Benefičný koncert
Oslava narodenín a menín PSS
Katarínska zábava
Oslava narodenín a menín PSS
Mikuláš
Vianočné trhy
Jednodňový výlet – Trnava

Organizátor
DSS Bojková
DSS Bojková
Farnosť Cerová
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Borský Sv. Jur
DSS Bojková
Trnavský samosprávny kraj
DSS Bojková
DSS Plavecké Podhradie
mesto Senica
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS a ZpS Senica
DSS Borský Sv. Jur
Divadlo Portál
ZŠ Cerová
DSS Bojková
DSS Plavecké Podhradie
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Rohov
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Bojková
DSS Bojková
Trnavský samosprávny kraj
DSS Bojková

Koledovanie

Farnosť
Bradlom

Brezová

pod

Záverečný účet
Za rok 2018 bol vypracovaný záverečný účet, v ktorom sú zverejnené informácie o činnosti
a hospodárení zariadenia za kalendárny rok 2018. Záverečný účet je zverejnený na webovej
stránke www.registeruz.sk.

Spracoval: kolektív zamestnancov DSS Bojková
Jún 2019

