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Nové vybavení pro Domov sv. Zdislavy 

V průběhu roku 2020 jsme v Domově pro seniory sv. Zdislavy realizovali projekt s názvem 

Polohovatelná lůžka a další materiálně technické vybavení pro uživatele domova pro seniory  

v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných 

v Moravskoslezském kraji na rok 2020. 

Projekt byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem ve výši 300.000 Kč.  

 

 

 

V rámci tohoto projektu bylo nakoupeno 11 elektricky polohovatelných postelí s dělenými 

postranicemi, 11 antidekubitních matrací a digitální vážící křeslo. 

Elektricky polohovatelné postele s dělenou postranicí, vč. antidekubitních matrací jsou 

nezbytné pro zajištění odpovídající a kvalitní péče o uživatele služby.  Stávající polohovatelné 

postele byly zakoupeny v letech 2001-2009, tj. původní polohovatelné postele jsou již 

používány více než 11. rokem. Obnova proto byla nezbytná. 

Nové typy elektricky polohovatelných lůžek mají více funkcí a lépe reagují na potřeby 

imobilních klientů. Snadnější způsob polohování také zjednoduší práci pracovníkům přímé 

péče a přispívá k ochraně jejich zdraví. Zakoupená polohovatelná lůžka umožňují různé 

způsoby polohování, lze je upravit do varianty tzv. kardiologického lůžka a většina klientů 

zvládne jejich obsluhu, tj. docílit změny polohy lůžka, také samostatně bez pomoci druhé 

osoby.  
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Digitální vážící křeslo umožňuje pravidelné sledování tělesné hmotnosti imobilního klienta, 

kde již nestačí klasické osobní váhy. Pravidelné vážení je důležité pro zajištění kvalitní péče  

v oblasti výživy. Poruchy výživy ve stáří jsou závažným problémem. Podvýživa vede nejen ke 

zvýšené nemocnosti a úmrtnosti, ale k výrazně nižší kvalitě života. Senioři s podvýživou trpí 

většími bolestmi, nižší výkonností, vyšším rizikem výskytu proleženin, vyšším rizikem výskytu 

infekcí, špatným hojením ran apod. Včasnou detekcí podvýživy ve stáří lze těmto důsledkům 

předcházet nebo je zmírňovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velmi si vážíme podpory Moravskoslezského kraje a za finanční podporu děkujeme. 

 

 

Mgr. Daniela Horáková, vedoucí domova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


