11 MÝTŮ NEJEN O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY ANEB JAK JE TO
DOOPRAVDY?
Mýtus č. 1
Naše babička, která v léčebně dlouhodobě nemocných jen polehává, zase bude po příchodu
do domova pro seniory chodit.
Pravda je, že:
záleží na zdravotním stavu babičky, na její chuti zase chodit a na objektivních možnostech
znovu chodit. Jak se říká, je dobré doufat v nejlepší, ale nutno myslet na nejhorší.
Mýtus č. 2
V domově pro seniory bude můj tatínek pod 24 hodinovým dohledem.
Pravda je, že:
tatínek je svobodný člověk jako každý jiný a asi nikdo by nebyl rád, kdyby ho někdo neustále
„hlídal“. Pokud tatínek potřebuje a vyžaduje 24 hodinový dohled, je možné se obrátit na
osobní asistenci, což je sociální služba, která je schopna takový dohled zajistit. Domov pro
seniory to nedokáže.
Mýtus č. 3
V domově mohou mít klienti erární oblečení jako třeba v nemocnici.
Pravda je, že:
domov pro seniory není zdravotnické zařízení. Neočekávejte tedy obdobný režim. Snažíme se
co nejvíce přiblížit domácímu prostředí. Některé ústavní prvky nemáme možnost odstranit,
ale pokud jde o oblečení, nosí klienti takové oblečení, které by nosili doma.
Mýtus č. 4
Pokud klient trpí únikem moči, může očekávat, že mu personál bude pomáhat neustále měnit
suchou pomůcku (plenu).
Pravda je, že:
pojišťovna hradí předem daný počet takových pomůcek. Pokud klient vyžaduje častější
změnu (která však není úplně potřeba, protože savost plen je opravdu veliká), musí si ze
svých prostředků tyto pomůcky navíc uhradit. Je také potřeba se domluvit předem
s personálem, jak často může tyto pomůcky pomoci klientovi vyměnit.
Mýtus č. 5
Pečující personál klientovi slouží, klient si službu platí, tak mu musí všechno, co požaduje
zajistit.
Pravda je, že:
v domově pro seniory klientovi poskytneme pouze tolik pomoci, kolik potřebuje. Každá
sociální služba musí člověku pomáhat zachovat nebo ještě lépe zlepšit jeho schopnosti.
Klienty tedy opečovávat nechceme ani nemůžeme, protože bychom jim tím pouze škodili.
Mýtus č. 6
V domově je nutno dodržovat řád – vstává se ve stejnou dobu, všichni se musí účastnit aktivit
v domově.

Pravda je, že:
klienti vstávají tak, jak jim to vyhovuje. Aktivit se klienti účastní dle svého zájmu. Pokud je
člověk společenský, rád zajde mezi lidi. Pokud je však spíše samotář, může se dívat například
na pokoji na televizi. Snažíme se o takové podmínky pro klienta, při kterých se v běžných
činnostech rozhodne dle svého.
Mýtus č. 7
Pokud si rodina klienta přeje něco jinak než klient, vyhovíme jí.
Pravda je, že:
klient je náš partner a je pro nás nejdůležitější. Ceníme si velmi toho, když nám rodina klienta
sdělí důležité informace a je v kontaktu se svým blízkým. Její zájmy však nemůžeme stavět
před zájmy klienta samotného.
Mýtus č. 8
Babička nás osočuje, že jí krademe věci, svléká se na ulici, nechává puštěnou vodu. Dělá to
určitě naschvál!
Pravda je, že:
babička je pravděpodobně nemocná. Buď už lékař potvrdil, nebo potvrdí onemocnění
některým typem demence. V tomto případě se neváhejte na nás obrátit. Takové věci totiž
babička nedělá naschvál, ale jsou důsledkem onemocnění.
Mýtus č. 9
Když budu usilovat o zbavení způsobilosti k právním úkonům u maminky, bude se jednat o
zbavení všech jejich práv.
Pravda je, že:
v případě zbavení způsobilosti k právním úkonům každému člověku zůstává způsobilost mít
práva a povinnosti. Pokud má člověk opatrovníka, ten jedná v jeho zájmu v případě uzavírání
smluv, při výdeji financí a podobně. Jedná se vždy POUZE o zastupování v právních
úkonech. Nikdy mu nemůže mluvit do toho, co bude dělat, co si vezme na sebe, jestli si dá
k obědu knedlíky nebo brambory, jestli půjde na procházku a podobně.
Mýtus č. 10
Domov pro seniory umí zajistit 100% spokojenost klienta i jeho rodiny.
Pravda je, že:
pracujeme na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Ovšem jak už to bývá, není
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Proto jsme otevřeni každému podnětu či připomínce,
které se snažíme využít ve prospěch klientů, ve zlepšení poskytovaných služeb.
Mýtus č. 11
Pokud bude žít tatínek v domově se zvláštním režimem, jedná se o uzavřené zařízení, odkud se
sám nedostane.
Pravda je, že:
v Chlumci nad Cidlinou nemáme uzavřené zařízení, dokonce ani uzavřené oddělení.
Důsledkem onemocnění demence bývá často odcházení ven, bez schopnosti rozlišit kam jdu,
nebo proč tam jdu. V takovém případě využíváme prvky zvláštního režimu jako optické

rozestavění nábytku, které člověka nenutí odcházet, náramky, které upozorní personál na to,
že klient odchází z budovy apod. Jednoduše hledáme taková řešení, která člověka neomezí ani
neohrozí.
V případě jakýchkoli dotazů, prosím, neváhejte kontaktovat sociální pracovnice Domova
V Podzámčí.
Soňa Chloupková, sociální pracovnice v Palackého ul., tel.: 601 326 550, e-mail:
metodik@domov-podzamci.cz
Kateřina Verflová, sociální pracovnice v Říhově ul., tel.: 601 326 551, e-mai:
verflova@domov-podzamci.sz

