Jak Domov pro seniory v Kyjově rychle zvládl Covid_19
V polovině měsíce září se v Centru služeb pro seniory
Kyjov, p. o. prokázalo onemocnění COVID _19. Vzhle
dem k tomu, jak se nemoc v okolí nekontrolovatelně
šířila, jsme všichni předpokládali, že se patrně ne
ubráníme, a tato situace potká i náš Domov.
Před tím, než jsme byli vystaveni čelit této pandemii,
byla nastolena opatření různého charakteru. Všemu předcházel zákaz návštěv, a to již od 1.
září, také nutnost zaměstnanců
používat respirátory řady FFP2
s výměnou každé 4 hodiny,
a to daleko před tím, než
vyšlo vládní nařízení tohoto
charakteru. Bohužel i přes veškerá opatření se onemocnění
u nás prokázalo. Nicméně to,
že jsme působili preventivně
mělo za následek, že se nám
podařilo nemoc za cca 1 měsíc vymýtit i přes výskyt u 36
zaměstnanců a téměř třetiny
uživatelů.
Jen těžko se dá popsat vše,
co po prvním pozitivním testu
následovalo.
Velkým přínosem bylo zakoupení vlastních testů a zavedení intenzivního testování
jak uživatelů, tak zaměstnanců.
Velmi důležitým se také ukázalo rozhodnutí co nejdříve izolovat všechny COVID_19 pozitivní
uživatele a vytvořit takzvané
izolační prostory. Nutné bylo
vše krok po kroku naplánovat,
promyslet všechny možnosti

např. jak bude péče o nemocné
probíhat, vytvoření zázemí
pro COVID_19 tým, který
poskytoval péči nemocným,
oddělení čisté a špinavé zóny,
vyladění všech detailů tak,
aby i v tomto okamžiku byla
náročná práce pro všechny co
nejpřijatelnější, a hlavně co
nejbezpečnější.
Všechny úseky se potýkaly s nedostatkem personálu,
zaměstnanci jeli tzv. na dřeň.
V těchto okamžicích se projeví
únava, napětí, negativní očekávání, ale také odhodlání a soudržnost a ukáže se, jak jsme
schopni držet při sobě a pomáhat si navzájem napříč všemi
úseky a podporovat jeden
druhého. Nezbytností bylo také
pro každého načerpat energii
v domácím prostředí, která
byla tolik potřebná ke zvládání
tohoto psychicky i fyzicky náročného období.
Uživatelé nazývají zaměstnance „anděly“ a k tomu
se připojila i paní ředitelka
Mgr. Ladislava Brančíková se
slovy: „S velkou úctou se s tímto ztotožňuji a je mi velkou ctí
vést tak skvělý tým.“ Každý se

podílel na tom, aby se Domov
zbavil pozitivity co nejdříve. Ať
už to byl management, který
zajistil dostatek ochranných
pomůcek, řešil denně alternativy postupů, promýšlel, jak personálu ulehčit, tak i personál
přímé péče, zdravotnický personál či ostatní z úseku úklidu,
prádelny, recepce či kuchyně.
Nesmíme však opomenout
také podporu a pomoc zvenčí,
ze stran rodin, dobrovolníků
a praktikantů, kteří byli součástí toho všeho.
Zvolili jsme dobrou cestu,
což se v závěru potvrdilo. Víme,
že tato situace nemusí být konečná a může dojít další vlna.
Také ovšem víme, že společně
dokážeme bojovat a postavit
se všemu, co by nás chtělo
ohrozit.

