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sociální služby v zařízeních poskytujících sociální službu, které budou zaměřeny na fi lozofi i 
kvality péče a nové postupy v péči o seniory.
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poskytujících sociální služby. V dubnu 2008 jsme ukončili tvorbu a pilotní ověřování vzdělávacích 
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Předmluva

Jedním ze základních pilířů úspěšnosti a stability každého zařízení sociální péče je kvalita poskytova-
ných služeb; kvalita je velmi citlivým tématem a zajímá nejen poskytovatele sociálních služeb, ale zejména 
širokou veřejnost, která je příjemcem této péče. Zajištění kvality poskytované péče a souvisejících služeb 
je tedy jednou z hlavních priorit každého zařízení sociálních služeb a management musí kvalitě sociálních 
služeb věnovat mimořádnou pozornost.

Existuje řada procesů, které napomáhají kvalitu sociálních služeb zajišťovat a zvyšovat. Tyto procesy 
se obecně nazývají standardy sociálních služeb. Avšak standardy samotné kvalitu nezajistí, standardy dá-
vají návod kam mají sociální služby směřovat a ukazují cestu, po které se má jít. Kvalitu sociálních služeb 
zajistí teprve vzdělaní a zkušení pracovníci v sociálních službách. 

Akreditovaná vzdělávací instituce T.I.G.E.R. se na celoživotní postkvalifi kační vzdělávání pracovníků 
v sociálních službách specializuje. Nabízíme kurzy dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky na všech 
úrovních provozu a řízení služby, od pracovníků v přímé obslužné péči až po vrcholový management za-
řízení. Sdružujeme lektory z významných vzdělávacích institucí a ze zařízení sociální a zdravotní péče 
a naším cílem je poskytovat pracovníkům v sociálních službách aktuální znalosti, dovednosti a předat 
zkušenosti, které jim pomohou být úspěšnějšími.

Poptávku po vzdělávání, se kterou se naši lektoři nejčastěji potkávali na svých seminářích, jsme zpraco-
vali v rámci projektu Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče. Projekt byl spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu bylo připravit pro pracovní-
ky v sociálních službách odborné kurzy, které budou rozvíjet jejich základní znalosti, jak z oblasti vedení 
zařízení sociální služby, tak z oblasti přímé obslužné péče. Textová podoba kurzů ve sborníku Aktuální 
kapitoly z péče o seniory, který právě držíte v ruce, je jedním z výstupů našeho projektu.

Úkolem sborníku je zpřístupnit kurzy vytvořené v projektu pracovníkům v sociálních službách a ve-
řejnosti. Při jeho zpracování jsme usilovali o zprostředkování relativně širokého okruhu konkrétních a ak-
tuálních informací odborníkům v sociálních službách, užitečné informace zde nalezne i občan zajímající 
se o tuto problematiku.

Část textů je věnována problematice řízení, tedy střednímu a vyššímu managementu zařízení sociální 
služby, velký prostor je ponechán aktuální problematice péče o klienta sociálních služeb. Jakékoliv připo-
mínky a náměty jsou vítány a budou využity pro přípravu našich lektorů a pro aktualizaci vzdělávacích 
kurzů. Se svými podněty se na nás můžete obracet na adrese www.tigeragency.cz v sekci Kontakty.

Děkuji všem našim lektorům a spolupracovníkům za spolupráci při realizaci projektu. Věřím, že se tato 
publikace stane zdrojem informací a užitečnou, přínosnou a inspirativní pomůckou pro osoby pečující 
o seniory a chronicky nemocné spoluobčany.

Za grafi cké zpracování a tisk sborníku děkujeme Vydavatelství Národního centra ošetřovatelství a ne-
lékařských zdravotnických oborů v Brně.

Za tým autorů Ing. Jiří Herman

 9.5 Registry   ..................................................................................................................................... 93
 9.6 Zdravotní pojišťovny   ............................................................................................................... 93
 9.7 Profesní organizace   ................................................................................................................. 93
 9.8 Odborná literatura, odborné internetové časopisy   .............................................................. 94
10. Literatura   ............................................................................................................................................. 95
 10.1 Informační zdroje z internetu   ............................................................................................... 95

Dokumentace péče (PhDr. Marie Hermanová)   ..................................................... 96
1. Úvod   ...................................................................................................................................................... 96
2. Význam dokumentace   ........................................................................................................................ 96
3. Cíl dokumentace   .................................................................................................................................. 96
4. Zásady vedení dokumentace   .............................................................................................................. 96
 4.1 Značení a číslování   .................................................................................................................. 96
 4.2 Zápisy v dokumentaci   ............................................................................................................ 97
 4.3 Personifi kace dokumentace   ................................................................................................... 97
 4.4 Uložení dokumentace   ............................................................................................................. 97
 4.5 Komplexnost dokumentace   .................................................................................................... 97
 4.6 Nahlížení do dokumentace   .................................................................................................... 97
 4.7 Povinné součásti každé dokumentace   .................................................................................. 98
5. Obsah dokumentace   ........................................................................................................................... 98
6. Zjišťování informací, hodnocení nemocného   .................................................................................. 98
 6.1 Přínos hodnocení klienta   ........................................................................................................ 99
 6.2 Typy hodnocení klienta   .......................................................................................................... 99
  6.2.1 Vstupní hodnocení   ................................................................................................... 99
  6.2.2 Průběžné hodnocení   ................................................................................................ 99
  6.2.3 Závěrečné hodnocení   .............................................................................................. 99
 6.3 Obsahové zaměření informací   .............................................................................................. 100
 6.4 Zdroje informací   ...................................................................................................................... 103
 6.5 Pozorování klienta   ................................................................................................................... 103
 6.6 Obsahové zaměření pozorování   ........................................................................................... 104
 6.7 Rozhovor s klientem   ............................................................................................................... 104
7. Plánování péče   ...................................................................................................................................... 105
 7.1 Stanovení problému klienta   .................................................................................................... 105
  7.1.1 Utřídění a vyhodnocení informací:   .......................................................................... 105
  7.1.2 Stanovení problémů klienta a potřeb péče:   ............................................................ 105
  7.1.3 V procesu plánování postupujeme v následujících krocích:   ................................. 106
 7.2 Sestavení individuálního plánu péče   ..................................................................................... 106
 7.3 Přání klienta a reálné cíle péče   .............................................................................................. 106
  7.3.1 Charakteristika cílů péče   .......................................................................................... 106
  7.3.2 Formulace cílů   ........................................................................................................... 106
  7.3.3 Krátkodobé a dlouhodobé cíle   ................................................................................ 107
 7.4 Plánování kroků, činností, intervencí, které povedou ke splnění cíle   ................................ 107
8. Realizace plánu péče   ........................................................................................................................... 107
 8.1 Zápis poskytnuté péče   ............................................................................................................ 108
 8.2 Předávání informací   ................................................................................................................ 109
9. Hodnocení plánu péče   ........................................................................................................................ 109
 9.1 Hodnocení prováděné sestrou / PSS   ..................................................................................... 109
 9.2 Hodnocení provedené klientem   ............................................................................................ 109
10. Závěr   .................................................................................................................................................... 110
11. Literatura   ............................................................................................................................................. 111



Název: AKTUÁLNÍ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY

Autor: PhDr. Marie Hermanová
 Ing. Jiří Herman
 Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.
 Mgr. Hana Rozprýmová

Vydal a vytiskl: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 
  Vinařská 6, 603 00 Brno pro Ing. Jiřího Hermana – T.I.G.E.R., 

Akreditovanou vzdělávací instituci

Vydání: první

Počet stran: 111

Vyšlo: Brno 2008

Výrobní číslo: 44/2008

Tirážní znak: 57-858-08

Za obsah článků odpovídají jejich autoři

Publikace neprošla jazykovou úpravou.

Tato publikace, ani žádná její část, nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování 
v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování 
fotokopií, nahrávek informačních databází na magnetických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka 
autorských práv a vydavatelského oprávnění.

PUBLIKACE JE NEPRODEJNÁ. Podmínky distribuce naleznete na www.tigeragency.cz




