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SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE

Stav paní Radky po mozkové příhodě se
s naší péčí v domácím prostředí zlepšil
Služba u paní Radky (* 1963) začala v únoru 2019.
Tehdy byla paní převezena domů po pobytu z LDN

U paní Radky není naděje na výrazné zlepšení
zdravotního stavu, poškození mozku je příliš velké.

po rozsáhlém poškození mozku vlivem masivní
mozkové příhody.

Pokroky od chvíle propuštění a přivezení domů u ní
však patrné jsou. Paní se tehdy vrátila domů
s rozsáhlým dekubitem na zádech, ten se ve
spolupráci s domácí zdravotní péčí podařilo vyhojit.
Paní dnes zvládne některé věci, které při jejím
propuštění byly nemyslitelné – sama si například
napichuje jídlo vidličkou. Na pečovatelky si zvykla.
Ačkoli nemluví, je patrné, že na jejich příchod
reaguje potěšeně. Jistě je pro ni a pro její psychiku
prospěšné, že přijde i někdo jiný než rodina.

Informaci o naší službě objevila kamarádka paní
Radky a rodina nás kontaktovala. Služby začaly ze
dne na den.
Paní je ležící a téměř nemluvící. Naše služba třikrát
denně obnáší hygienu, výměnu inkontinenčních
pomůcek a aktivizaci (pomoc s rozhýbáním
a protahováním, komunikace – na paní mluvíme,
ukazujeme jí obrázky…), napolohování. Dvakrát
týdně koupání ve sprše a jednou týdně (v případě
potřeby i častěji) delší, vícehodinový dohled, když
potřebuje manžel paní Radky odjet pracovně nebo
si odpočinout.

Nová auta již jezdí k našim klientům
Na konci května 2022 jsme se konečně dočkali. Od
vítězného dodavatele AUTO KOUT CENTRUM,
spol. s r. o., jsme převzali šest automobilů značky
Hyundai, které budou sloužit k dopravě pracovníků
Spokojeného domova k našim klientům ve
vymezeném území Místní akční skupiny Český ráj
a Střední Pojizeří.
Projekt „Nákup osobních automobilů pro zajištění
terénních sociálních služeb“ je realizován v rámci
výzvy č. 62 Sociální infrastruktura – integrované
projekty CLLD.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015199.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

A manžel paní Radky se může věnovat své práci
a dopřát si i odpočinek s vědomím, že je o ni
postaráno.

Spokojený domov a Malyra
spolupracují
Ve středu 22. června se na prostranství před
mladoboleslavkým Bondy Centrem uskutečnil
v pořadí již druhý Den zdraví a sociálních služeb.
Uspořádalo jej město Mladá Boleslav ve spolupráci
se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Program
byl zaměřen nejen na oblast sociálních služeb, ale
i na problematiku zdravotní prevence a zdravého
stylu života.
Na akci nechyběl ani prezentační stánek
Spokojeného domova a Malyry. O tom, jak úzce se
doplňuje domácí zdravotní péče Malyry a terénní
sociální služby Spokojeného domova, se dočtete na
ostatních stránkách tohoto časopisu.
Foto: SD (2×)
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Za podporu asistence pro děti s postižením
děkujeme letos také Nadaci Jedličkova ústavu.
I díky této podpoře činíme osobní asistenci pro
rodiče
těchto
dětí
finančně
dostupnější
a prostřednictvím aktivit, kterým se naši asistenti
společně s dětmi věnují, pomáhají s péčí jejich
rodičům. Těm tak alespoň na chvíli v jejich pečování
ulehčí.
S dětmi osobní asistenti chodí na procházky, na
hřiště, vhodně s nimi – s ohledem na jejich
schopnosti – hovoří a rozvíjí tak jejich komunikační
dovednosti, jezdí společně na výlety nebo si s nimi
doma například hrají s hračkami či se věnují
společenským hrám.

Velice si vážíme podpory Nadace Euronisa
i Nadace Jedličkova ústavu, díky kterým bude
osobní asistence pro děti s postižením dostupnější,
a těšíme se na další společnou pomoc dětem.
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MALYRA INFORMUJE

Proleženiny nejsou neřešitelným
problémem
Jak předcházet jednomu z největších problémů týkajících se imobilních nemocných?
Reakcí na slovo „proleženiny“ často bývá u našich
pacientů hrůza a zděšení. Pojí se s utrpením

Co může usnadnit práci? Molitany, klíny, polštáře,
antidekubitní
matrace,
speciální
obvazy

a mnohaměsíční léčbou ran, které se hojí velmi
pomalu. Přestože je tento problém vážný, není
nutné vyvozovat ukvapené závěry a vycházet
pouze z domněnek. Abychom lépe pochopili, co
jsou proleženiny, je třeba poznat příčiny
a mechanismy jejich vzniku a také účinné způsoby
prevence a léčby.

a nezapomínat na ochranné krémy!
tým Malyry

Proleženiny se obvykle tvoří na místech, kde je
málo tukové tkáně a vrstva mezi kůží a kostí je
tenká. Lokalizace proleženin do značné míry závisí
na poloze těla.
Co způsobuje vznik proleženin? Mohou to být
vnější vlivy, například dlouhodobé znehybnění,
tření, špatná péče, inkontinence, neznalost příčin
a správné prevence. A také tu jsou vnitřní vlivy,
mezi které patří špatný celkový stav nemocného,
podvýživa nebo obezita, ztráta nebo oslabení
vnímání bolesti, cukrovka, pokročilý věk či užívání
léků.

Polohovací lůžko s antidekubitní matrací
Foto: Malyra
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PŘÍBĚHY PACIENTŮ MALYRY

Paní Hana: Sestra k nám jezdila každý
den, i když třeba neměla službu
Vážená paní ředitelko,
22. prosince 2020 se moje maminka Hana Košková
po prodělání covidu vrátila už jako ležící pacient ve
velmi vážném stavu z nemocnice. Nedala jinak, než
že by chtěla do LDN. Marně jsem ji přemlouvala, že
ji tam nechci dát, že se o ni budu starat. Nechtěla
o tom ani slyšet. Tak jsem tehdy vyjednala nástup
do LDN. 27. prosince 2020 přijela sestra na odběry
– nutné k nástupu do LDN. Sestra v podobě anděla
Radka Lischková, která moji maminku přesvědčila.
Kam by chodila? A že zůstane doma. A já jsem za to
Radce moc vděčná. Vyřídila nám zapůjčení
polohovací postele, kterou jste nám, paní ředitelko,
přivezla již 30. prosince 2020 a osobně jste nám ji
sestavila, jelikož Vám onemocněl spolupracovník.
Velmi děkuji za Vaši ochotu. A od té doby jsem se
na rok a 4 měsíce starala o svou ležící maminku.
Zpočátku asi 2 měsíce mi s péčí pomáhaly
pečovatelky, které byly velmi ochotné, a také jim
patří mé velké poděkování. A samozřejmě od
samého začátku zdravotní péče sestřičky, které se
střídaly, jmenovala bych Helenku… Ale nejvíce
Radka Dufková a Radka Lischková. Chtěla bych jim
tímto velmi poděkovat a vyjádřit obdiv k jejich
práci. Ani se nedá říci práce, to je poslání. Vždy
usměvavé, ochotné, obětavé, velmi si jejich (i Vaší)
práce vážím. Prostě andělé.

jsem velmi ráda, že jsem s ní mohla být do poslední
chvíle. A ještě jednou moc děkuji Radce Lischkové,
která k nám jezdila poslední týden každý den,
i když třeba neměla službu, a poslední den, kdy
maminka zemřela, mi byla, vedle mojí rodiny,
velkou oporou. Děkuji, velmi si Vaší práce vážím
a přeji Vám hlavně hodně zdraví.

16. května 2022 mi moje maminka zemřela, a já

S pozdravem a přáním krásných dnů
Mgr. Hana Hyková

Paní Renata: Tatínkův odchod byl díky
vám klidný a důstojný
Dobrý den, milé sestřičky,
chci Vám všem, které jste se podílely na péči o mého tatínka Jiřího Šumovského, poděkovat. Vaše péče je
profesionální a přístup lidský, pomohly jste nám při jeho odchodu a jako zdravotník mohu opravdu ocenit,
s jakou empatií a poctivostí jste o něj pečovaly. Mé mamince jste pomohly, aby se z ní za několik dní stala sestra
a pečovatelka. Tatínkův odchod byl klidný a důstojný, bez pochybností, jestli pro něj bylo uděláno dost.
Přeji Vám hodně sil do další práce a ještě jednou Vám všem děkujeme celá rodina.
MUDr. Renata Vodičková
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CO SE CHYSTÁ
Na podzim nás čeká Sousedská
slavnost a Týden sociálních služeb

Kampaň „Nejsme z jiné planety“
pokračuje

Spokojený domov a Malyra se i letos zapojí do
tradičních akcí – Sousedské slavnosti v Mnichově

Další z akcí kampaně Nejsme z jiné planety, která
má přiblížit lidem život handicapovaných, se konala

Hradišti, která se koná v sobotu 17. září,
a celostátního Týdne sociálních služeb. Ten letos
připadá na týden 3.–9. října. Sledujte naše weby
www.spokojeny-domov.cz a www.malyra.cz pro
aktuální informace!

ve čtvrtek 30. června v Domě Ludmila. Iniciátorkou
kampaně je Kateřina Maxová, která i přes svou
diagnózu dětské mozkové obrny organizuje pod
hlavičkou spolku DMO POBYTY akce pro další lidi
s tímto onemocněním. Více informací najdete na
www.dmopobyty.cz.

Foto: Petr Novák (2×)

Kresba: Jiří Flekna (spokojenydomov.cz/jiriflekna)
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SENIOŘI NEJEN SOBĚ

Český Dub, Pelhřimov i Moravský
Krumlov a Ivančice. Spolek seniorů zve
na podzimní výlety
Mladoboleslavský spolek Senioři nejen sobě zve zájemce na nejbližší výlety autobusem s možností nástupu
v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Veselé a Bakově nad Jizerou.

středa 21. září 2022
Muzeum a Komenda Český Dub
kostel Nanebevzetí panny Marie Mohelnice nad Jizerou
zámek Svijany

středa 26. října 2022

středa 16. listopadu 2022

Moravský Krumlov – Slovanská epopej
Ivančice – muzeum RAF, Muzeum Vladimíra
Menšíka a muzeum Alfonse Muchy

Pelhřimov – Muzeum rekordů a kuriozit
Kutná Hora – České muzeum stříbra

Cena dopravy je kalkulována na aktuální ceny pohonných hmot.
Veškeré podrobnosti najdete na webu www.seniorinejensobe.cz či e-mailu info@seniorinejensobe.cz. Pokud
nemáte přístup k internetu, kontaktujte pro bližší informace Josefa Bucmana na telefonu 733 505 832.
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Distribuční místa časopisu Spokojený domov:
Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho časopisu, kontaktujte, prosím, redakci.
Bakov nad Jizerou: Cukrárna U Pavoučka, Mírové náměstí 9; městský úřad, Mírové náměstí 208; Městská
knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové náměstí 84. Býkev: obecní úřad, Býkev 50. Čtveřín: obecní úřad,
Čtveřín 95. Dolní Beřkovice: lékárna (Mgr. Radek Suchý), Dolní Beřkovice 317; MUDr. Sylva Valsová, Dolní
Beřkovice 333. Dolní Bousov: Městská knihovna a infocentrum, Kostelní ul. 141. Jičín: Městský úřad, Žižkovo
náměstí 18; kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Křižíkova 1099; oblastní nemocnice, Bolzanova 512.
Horní Počaply: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Horní Počaply 178; MUDr. Dana Peteráková,
Horní Počaply 1. Hrubá Skála: obecní úřad, Doubravice 37. Jinolice: obecní úřad, Jinolice 39. Karlovice:
dům s pečovatelskou službou, Radvánovice 100. Kněžmost: dům s pečovatelskou službou, U Střediska 24;
obecní úřad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradišťská 194. Lázně Bělohrad: městský úřad,
nám. K. V. Raise 35. Libuň: obecní úřad, Libuň 27. Liběchov: městský úřad, Rumburská 53. Lužec nad Vltavou:
obecní úřad, 1. máje 176. Malá Skála: obecní úřad, Vranové 1. díl 122. Malý Újezd: obecní úřad, Malý Újezd 95.
Mělník: městský úřad, nám. Míru 1; Úřad práce, Nová 2571/1. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného
domova, o. p. s., Palackého 1327; městská knihovna, Václava Klementa 1229; magistrát – odbor sociálních věcí,
Staroměstské nám. 69; informační centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, náměstí Republiky 760; Help
Centrum, Na Kozině 9; Úřad práce, Jaselská 292; MUDr. Mária Oškerová, tř. Václava Klementa 869;
MUDr. Martina Glosová, Laurinova 1049; MUDr. Filip Žákovský, Jiráskova 1320; MUDr. Pavel Soukup,
Palackého 576/13; MUDr. Beáta Podholová, U Penzionu 1324; Česká pojišťovna, Bondy Centrum, tř. Václava
Klementa 1459; Restaurace U Měšťáků, Laurinova 324. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo Spokojeného
domova, o. p. s., Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; trafika „Signál“, Masarykovo náměstí 283;
Městské informační centrum, Masarykovo náměstí 299; trafika (David Abraham), Masarykovo náměstí 240;
čekárna lékařů, Masarykovo náměstí 692; MUDr. Jaroslav Pfeffer, Masarykovo náměstí 246; městská knihovna,
Turnovská 717; poliklinika, Jana Švermy 395 (čekárny v přízemí a 1. patře); Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého
279; Restaurace U Kvapilů, Jana Švermy 384; Úřad práce, Jiráskova 1533. Přepeře u Turnova: obecní úřad,
Přepeře 229. Příšovice: zdravotní středisko, Příšovice 185; dům s pečovatelskou službou, Příšovice 66. Ptýrov:
obecní úřad, Ptýrov 19. Sobotka: městský úřad, Boleslavská 440; městské informační centrum, náměstí
Míru 3; zdravotní středisko, Jičínská 300. Radim: obecní úřad, Radim 6. Radimovice: obecní úřad,
Radimovice 47; Rovensko pod Troskami: zdravotní středisko, Čechova 219; Turnov: kontaktní místo
Spokojeného domova, o. p. s., Hluboká 144; Panochova nemocnice Turnov, 28. října 1000; Úřad práce,
Palackého 192; městský úřad – odbor sociálních věcí, Skálova 84; Městská Knihovna Antonína Marka,
Jeronýmova 517; městské informační centrum, náměstí Českého ráje 26. Vlastibořice: dům s pečovatelskou
službou, Vlastibořice 9. Zlonín: obecní úřad, Zlonín 8. Žďár u Mnichova Hradiště: obecní úřad, Břehy 20.

Hledáte práci? Pojďte s námi pečovat o druhé
Aktuální nabídka volných pracovních míst:
www.spokojeny-domov.cz/kariera
www.malyra.cz/zamestnani

Spokojený domov, registrace MK ČR E 19810

Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel

Šéfredaktor: Mgr. Petr Novák

registrovaných sociálních služeb: pečovatelská služba,

Redakční rada:
Michalcová,

Ing.

Mgr.

Tereza

Michaela

Mrázková,

Švermová,

Mgr.

Martina

Marie

Kočová,

osobní asistence, odlehčovací služby, odborné sociální
poradenství

Bc. Daniela Dutková, Marta Procházková

Sídlo: Na Návsi 44, 295 01 Mnichovo Hradiště – Veselá

Vychází 4× ročně. Číslo 3/2022 vychází 5. září 2022.

IČ: 29043913, tel.: 774 423 414

Náklad: 1 200 výtisků

E-mail: sekretariat@spokojeny-domov.cz

Tisk: MS Polygrafie, s. r. o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou

www.spokojeny-domov.cz

