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sociální pracovnice 

vedoucí pečovatelské služby 
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Provozní doba terénní pečovatelské služby 

Po – Ne 7:00 – 20:00 
 

Úřední hodiny sociální pracovnice na středisku pečovatelské služby 

každé pracovní pondělí od    9:00  do 12:00 hodin 

                     každou pracovní středu od   12:00  do 13:00 hodin 
 

http://www.hulin.cz/decent 

Nejste se službou spokojeni? Máte k nám nebo našim pracovnicím nějaké 

připomínky? Nenechávejte si je pro sebe! Jsou pro nás  důležité a jsou pro nás 

přínosem. Je to způsob, jak být lepší. Sdělte nám své názory, a to buď osobně,  

písemně do schránky na DPS Nábřeží 1314, nebo přes naše internetové stránky.  

Zpravodaj PS DECENT Hulín, p. o. září 2015 připravila Anna Pecháčková, DiS. 
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Ležící uživatel 
 

Tak jsem měla příležitost vyzkoušet si, být ležícím pacientem – uživatelem. 

Moci jen ležet a trošku se otáčet na bok. Cokoliv, co jsem potřebovala, o to 

jsem musela někoho poprosit. Je to těžké, když je člověk zvyklý být 

soběstačný a teď to nejde. V ten moment jsem si uvědomila, jak jsou pro mě 

sestřičky – pečovatelky důležité. Pokud budou chtít, jsou schopné zajistit mi 

„celý svět“. Od teď záleží jen na nich, jak bude můj život vypadat. 

A jak bych si to představovala? Chtěla bych mít to, co doposud, ale nechtěla 

bych, aby za mě pečovatelka vše dělala. Jen to, co opravdu nezvládnu. 

Líbilo se mi, že mě nutili dělat věci, o kterých jsem si myslela, že nejsou 

v mých silách. Ale ouha, měly pravdu a já to zvládla. Hned jsem si 

připadala schopnější.  

Chtěla bych, aby na mě byly milé každý den. Ne podle toho, jakou mají 

náladu, protože cestou ke mně se jim rozbilo kolo a půl cesty šly pešky. Ne. 

Pokoj, kde ležím, je celý můj svět a já se tu cítím dobře. Proto nechci, aby 

mi sem někdo nosil špatnou náladu. Tu nechejte přede dveřmi a pak si ji 

klidně vezměte domů, když o to stojíte. 

Ležím skoro nehnutě a tak vnímám smysly jako je zrak a čich. Skutečně 

čich mě překvapil, že je na vedoucí pozici. Cítím vůni dezinfekce, což pro 

mě znamená vůni čistoty. To se mi líbí. Nelíbí se mi, když přiběhne uhoněná 

sestřička. Říkám si, ať už je šest hodin a přijdou ty „navoněné“. Zní to 

divně, ale to, co se děje u mé postele je teď to nejdůležitější a já od toho 

nemůžu utéct ani kdybych chtěla.  

Zrak? Sestřička se ptá, chcete prášek od bolesti? Ne, zkusím to jinak, na 

bolest nebudu myslet. Pustím si televizi, ta mě zabaví, rozptýlí a ono to 

zabírá.  

Sestřičky – pečovatelky mají spoustu pacientů a i přesto, že se už cítím 

dobře a nemusí se mi tolik věnovat, zastaví se se mnou a něco prohodí. Je to 

bezva, sestřička má taky dvojčata. To mě těší a prý to nejhorší – první třídu 

– už máme za sebou. 

Kafrování zad? No proč ne, zkusit se má všechno. Stejně jsem dost 

„přeležená“. Aspoň budu moci něco doporučit našim uživatelům. Jééé, to 

krásně chladí. Bezva. A jééje, tak to asi ne. Hned v zápětí to šíleně pálí.  

Alespoň vím, jaké to je. Tohle by se mi líbilo, ale ne tak silný přípravek. 

I přesto o tom musím pečovatelkám říct.  

Už je to třetí den co ležím a už chci moc vstát a být samostatná. Konečně mi 

to dovolili a přišla sestřička, co mě doprovodí. Bezva. Vstanu, vždyť jsem 

Kompenzační pomůcky, které vám zapůjčíme 

 

Cena za zapůjčení pomůcky na den je  5,-. Pokud vám neposkytujeme péči, 

pouze si od nás půjčíte pomůcku, tak je cena 5,-/den + 21 % DPH. 

  
Nabízíme vám: 

Chodítko 4kolové, 2kolové, bez koleček. Chodítka se sedátkem jsou 

momentálně vypůjčená. Je možné se zapsat do pořadníku na vypůjčení. 

WC křeslo s kolečky i bez koleček 5x. 

Invalidní vozík mechanický i transportní – momentálně všechny 

vypůjčené, možnost zapsat se do pořadníku. 

Sedací kruh 3x – sezení bez dekubitů. 

Bazének na mytí hlavy pro ležící nebo méně pohyblivé uživatele 

(bazének je vybaven sprchou i výpustí) 2x. 

Sedačka na vanu 4x 

Nadstavec na wc 3x pro lepší, vyšší usednutí – odlehčení páteře. 

Stolek k lůžku 1x. 

Drobné antidekubitní podložky různé tvary – proti proleženinám 

na různých částech těla (pata, loket, …). 

 

Pokud máte zájem o zakoupení kompenzační pomůcky, můžete se obrátit 

na firmu ORTHO-PROTHO, která sídlí v Hulíně na bývalém zdravotním 

středisku u kostela. Pomůcku vám pomohou vybrat a doručit až k vám 

domů. Pomůcku můžete získat za hotové nebo na poukaz, který vám 

napíše odborný lékař. Pomůcka s poukazem může být zcela zdarma nebo 

s doplatkem.  

 

Jako základní službu firma provádí analýzu a diagnostiku chodidel. 

Individuální výrobu ortopedických vložek. Individuální výrobu 

ortopedické obuvi a sportovních vložek. Individuálně zhotovuje prostředky 

kompresní terapie. Vyrábí ortézy, bandáže – léčebné a sportovní. 

Ortopedickou volnočasovou obuv.  

 

Kontakt na firmu: ORTHO-PROTHO, Tyršova 799, Hulín,  

tel. č. 601 225 552, www.ortho-protho.cz 

 

 
Výsledek matematické hádanky 2,3,8  a 6,1,6 



Langoše 

500 g hladké mouky, 1 vejce, 200 ml mléka, ½ kelímku kysané smetany 

(přibližně 100 ml), 2 lžičky soli, ½ kostky droždí, ½ lžičky cukru. 

 

Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které ihned dáme do lednice 

a nejlépe do rána necháme v chladu kynout. Pak tvoříme z těsta koule 

a z nich placky do požadované velikosti. Smažíme na pánvičce ve vyšší 

vrstvě tuku. Pokud těsto zbude, necháme ho v igelitovém sáčku v lednici 

i na druhý den. Dochutíme kdo co má rád – česnek, kečup, tatarka, sýr. 

 

Plněná paprika 

Suroviny dávám od oka, ale tak zhruba množství na 3 papriky: 1/8 másla, 

2 tavené smetanové sýry, menší cibulka, 3 vejce vařená natvrdo, cca 100 g 

šunky nebo šunkového salámu, trochu hořčice, 1 stroužek česneku 

 

Máslo umícháme se sýry, přidáme hořčici, prolisovaný česnek, cibulku 

nadrobno, šunku na drobné kostičky. Vmícháme vejce na kostičky - opatrně, 

ať drží tvar. Naplníme do vydlabaných paprik - nejlepší jsou dlouhé, rovné. 

Dáme na několik hodin nebo přes noc do ledničky. Po ztuhnutí krájíme 

na plátky. Je to dobrá letní večeře nebo jako součást obložené mísy. 

 

Frgály prababičky Jiřinky 

Na 3 velké  koláče: 125 ml mléka, 5 dkg kvasnic (nebo tak 4g sušených), 4 

kostky cukru, 1 celé vejce, 125 ml oleje nebo 125 g sádla (trochu rozpustit), 

malá lžička soli, 150g hladké mouky, 150g polohrubé mouky. 

Náplň: 2 tvarohy, rozinky, půl hrnku krystalového cukru, půl vanilkového 

pudingu prášek, 1 vanilkový cukr  

Posýpátko, posypka, žmolenka, drobenka: 65g hery nebo másla, lžička 

mletého cukru, mouka hladká i polohrubá dle potřeby. Povidla. 

Z prvních tří surovin si připravím kvásek, poté přidáte ostatní suroviny a 

těsto necháte vykynout. Pokud děláte těsto ze sušených kvasnic, tak vše 

najednou zamícháte a vytvoříte nelepivé těsto. Suroviny by 

měly mít všechny stejnou teplotu. 

Těsto nechám vykynout. Poté rozdělím na 3 díly a nechám ještě chvíli 

kynout.  

Z těsta vyválíme placku - kruh, potřeme náplní, dáme povidla a posypeme 

drobenkou. Upečeme ve středně vyhřáté troubě do růžova.  

 

 

ležela jen pár dní. Aha, zase tak jednoduché to nebude. Ale zvládnu to. Tak 

a teď půjdu na výlet. Jó, tak tři kroky tam a tři zpátky a mám dost. Tak teď 

mě nechejte tak půl dne odpočívat.  

Tak toto asi nebude to pravé ořechové. Teď myslím na naše uživatele, kteří 

dlouhodobě leží a rodina, která je občas navštíví je nutí sedět mimo postel, 

někdy dokonce chodit. Ne že by to nebyl dobrý nápad, ale já osobně bych 

to tak nechtěla. Musí to být pro ně moc těžké. Taková velká námaha. 

V některých případech je opravdu lepší nechat uživatele již ležet 

a nevysilovat ho. Ale chápu, že je těžké, tento nový stav rodinného 

příslušníka akceptovat.  

„Může za Vámi praktikant?“ ptá se sestřička. Tak co by nemohl, někde se 

to naučit musí. Injekci do žíly aplikoval absolutně bez problému. Druhý 

den to samé dělala sestřička a bohužel na třikrát. Hmm, proč se někdy taky 

neinspirovat od našich praktikantů? Třeba zase umí něco nového, jiného.  

Hlavně, ať už jsem doma a prosím, co nejkratší cestou. Cestování sanitkou 

je pro pacienta náročné a zdlouhavé. Chtělo by to nové auto pro 

pečovatelskou službu na převoz uživatelů. A taky zkontroluji, jestli máme 

v pečovatelských autech ty speciální schůdky pro nastoupení…Ano, ani 

jako ležící pacient neumím odpočívat a stále pracuji   

A. P. 

Veřejný závazek pečovatelské služby DECENT Hulín, p. o. 

POSLÁNÍ 

Posláním pečovatelské služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout takovou 

pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli 

zůstat co nejdéle v domácím prostředí. 

CÍL 

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který s naší pomocí dokáže i přes 

svůj zdravotní stav nebo okolnosti, které přináší stáří – žít ve své 

domácnosti a být co nejvíce samostatný. 

ZÁSADY A PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Zásady 

jsou společné všem pracovníkům naší pečovatelské služby a jsou obsaženy 

v etickém kodexu pracovníků. 



Hlavní principy naší služby: 

1. Individuální přístup k uživateli 

Služba je poskytování konkrétnímu člověku, proto je poskytována 

konkrétním neopakovatelným způsobem. Poskytování stejného úkonu se 

může ve svém postupu u jednotlivých uživatelů lišit. Pro každého uživatele 

je vytvořen individuální plán péče, podle kterého pracují všechny 

pracovnice naší služby. 

2. Zachování důstojnosti uživatele 

Dbáme na důstojnost uživatele za všech okolností a ve všech situacích, 

například při provádění osobní hygieny, koupeli, výměně plen. Pokud je 

přítomna rodina a uživateli je jejich přítomnost v této situaci nepříjemná, 

tak je požádáme, aby se během výkonu vzdálili. Během komunikace 

nejednáme s uživatelem jako s dítětem, nepoužíváme zdrobněliny, je pro 

nás rovnocenným partnerem. 

3. Respektování požadavků, potřeb a volby uživatele 

Při výkonu služby respektujeme přání uživatele, pokud je v souladu 

s posláním a cílem naší služby. O rozsahu, způsobu a četnosti služeb 

rozhoduje uživatel, nikoliv rodina nebo pečovatelka. 

4. Flexibilita pracovníků pečovatelské služby 

Snažíme se, aby doba mezi podáním žádosti a zavedením služby byla co 

možná nejkratší. Snažíme se pružně reagovat na měnící se potřeby 

uživatelů. 

Služba také pro obyvatele Záhlinic, Pravčic a Břestu 

Potřebujete pomoc a nikdo z okolí na vás nemá čas, nebo je nechcete 

obtěžovat? Obraťte se na nás. Služba pro občany ze Záhlinic, Pravčic i 

Břestu je za stejnou cenu jako pro Hulíňáky. Dopravu k vám 

NEPLATÍTE. Zaplatíte pouze za minuty, které pečovatelka stráví úkonem, 

který vám poskytuje. Nebojte se zeptat osobně nebo zatelefonujte. Vše vám 

srozumitelně vysvětlíme. Budeme se těšit na spolupráci.  

Smích léčí  
Přijde babka po dlouhé době k lékaři a doktor se jí ptá:  

"Tak co babi, pročpak jste u nás tak dlouho nebyla?"  

"Já jsem byla nemocná, pane doktore..." 

 

"Pepíku, co jsi koupil babičce pod stromeček?"  

"Fotbalový míč."  

"Fotbalový míč? Vždyť babička nehraje fotbal."  

"Právě proto. Ona mi koupila knížky." 

 

Důchodkyně stojí před výlohou, v němž je nápis "Pravé valašské papuče".  

Babka si říká: "Safra, kdyby měli i levé, tak bych si je koupila!" 

 

Babička říká vnukovi: "Pepíčku, když kašleš, dej si ruku před pusu!"  

Pepíček: "Neboj babi, mně zuby nevypadnou." 

 

Matematická hádanka – trénink paměti 

 


