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Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané 

V červnu letošního roku byla zahájena ve spolupráci s Klini-
kou zubního lékařství LN Olomouc a LF Univerzity Palackého 
Olomouc realizace projektu Dentální týmy pro zdravá ústa na 
Hané. Projekt je zařazen pro rok 2014 mezi významné projek-
ty Olomouckého kraje s finanční podporou. 

Cíl projektu 

Projekt si v rámci podpory Olomouckého kraje klade za cíl 
ověřit aktuální situaci orálního zdraví seniorů ve vybraných 
zařízeních sociálních služeb Olomouckého kraje.  

Zdravotní prohlídky 

Zdravotní prohlídky uživatelů provádí „mobilní“ dentální 
týmy složené ze zubních lékařek a studentů 4. ročníku zubní-
ho lékařství. Prohlídky se konají na základě informovaného 
souhlasu uživatelů a ve spolupráci s pracovníky sociálního 
zařízení přímo v zařízeních  sociálních služeb pro seniory. 

Projekt sestává ze 3 částí: 

1. část projektu je určena vzdělávání pracovníků sociálních zařízení 

se zaměřením na problematiku orální hygieny a základů prevence 

orálního zdraví včetně péče o protetiku. Pracovníci  sociálních slu-

žeb získají aktuální přehled o problematice ústní hygieny, souvisejí-

cích zdravotních rizicích a možných důsledcích nedostatečné pre-

vence u uživatelů sociálních služeb. Vzdělávání je akreditované 

MPSV ČR a účastníci obdrží osvědčení o účasti (6 hodin). 

2. část je zaměřena na realizaci zdravotních prohlídek ústní dutiny, 

stavu chrupu a protetiky seniorů-uživatelů sociálních služeb 

v pobytových zařízeních. V průběhu zdravotních prohlídek nejsou 

vykonávány žádné zdravotnické úkony!  

http://www.akademietrenovanipameti.cz 

 Součástí zdravotních prohlídek  ve vybraných zařízeních je i CRP 

vyšetření (C-reaktivní protein), jehož množství se zvyšuje v případě 

bakteriálních infekcí v těle. Vyšetření se provádí ze vzorku kapilární 

krve z malého vpichu do prstu. Výsledky jsou k dispozici do 3 minut 

(http://www.oriondiagnostica.cz/Produkty/QuikRead/QuikRead-

CRP/). 

Ze zdravotních prohlídek jsou pořizovány záznamy do zdravotního 

záznamu pro zubní lékařství.  

3. část je zaměřena na vyhodnocení získaných dat a údajů ze zdra-
votních prohlídek podle jednotlivých sociálních zařízení a za všechny 
účastníky celkem. Informace ze zdravotních prohlídek, včetně ná-
vrhů na opatření ke zlepšení zdravotního stavu jednotlivých účastní-
ků z cílové skupiny, budou předány vedení sociálních zařízení. Ze 
získaných dat bude zpracována celková analýza zjištěného zdravot-
ního stavu vyšetřené cílové skupiny pro Olomoucký kraj.  

Z prohlídek vyplynou v zásadě 3 hlavní doporučení: 

 akutní stavy – doporučení pro ošetření pacientů na Klinice ústní, 

čelistní a obličejové chirurgie FNOL; 

 stav vyžadující ošetření – doporučení k ošetření/úkonu  

u zubního lékaře uživatele; pokud uživatel svého zubního lékaře 

nemá, je možné dohodnou ošetření na Klinice zubního lékařství; 

 preventivní prohlídky – doporučení pravidelných prohlídek u zub-

ního lékaře uživatele; pokud uživatel svého zubního lékaře nemá, je 

možné dohodnou preventivní prohlídky 2 x ročně na Klinice zubního 

lékařství v Olomouci. 

Máte-li zájem o bezplatné zasílání zpravodaje MYSLiKON, 

napište nám na adresu: kurzy@radialnimysleni.cz 
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Český básník Oldřich Mikulášek: 

Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být 
snadno doveden životními okolnostmi k mechanickému 
pozřívání vyměřených dní, ne-li k neúčastné lhostejnosti 
a netečnosti mimo oblast nejužších osobních zájmů. 
(1910 - 1985) 

Navazujeme na informace o projektu uvedené v předchozím  
MYSLiKONU 006-2014-002. 

Projektu se účastní 209 pracovníků z dvaceti zařízení sociálních slu-
žeb Olomouckého a Jihomoravského kraje.  

Účastníci vzdělávání jsou 
rozděleni do deseti sku-
pin nazývaných v rámci 
projektu „turnusy“. 
Vzhledem k tomu, že se  
v jednotlivých turnusech 
opakují tematicky stejné 
semináře, mají účastníci 
možnost, pokud se ne-
mohou z nějakého důvo-
du zúčastnit se svým 
turnusem, zvolit si ná-

hradní termín v turnusu jiném. Díky tomu se daří zajistit minimální 
„výpadky“ v účasti. 

Všichni účastníci absolvovali v rámci Modulu 1 celkem 4 akreditova-
né vzdělávací akce v rozsahu celkem 26 hodin. V  Modulu 2 jsou  
to také 4 semináře o celkovém rozsahu 28 hodin. 

Vzdělávání bylo připraveno s odbornou garancí dvou univerzit. Pa-
lackého univerzita v Olomouci poskytla odbornou garanci na oblast 
vzdělávacích programů  zaměřených na zdravý životní styl, ústní 
hygienu a orální zdraví, Masarykova univerzita v Brně na oblast 
metodiky vzdělávání dospělých a vedení vzdělávacích programům  
v rámci celoživotního vzdělávání. 

Další informace, včetně fotodokumentace z průběhu realizaci vzdě-
lávání v jednotlivých turnusech, jsou uvedeny na webových strán-
kách projektu: http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/ 

DONASY s.r.o. 

Akademie trénování paměti  

MYSLMYSLiiKONKON  

007-2014-09 

DONASY s.r.o. 

tel: +420 602 730 976 

E-mail: dohnal@donasy.cz 

www.donasy.cz 

Akreditace vzdělávacích programů: MPSV, MŠMT 

Projekt na podporu komunitní služby 

V září 2014 jsme zahájili realizaci projektu „Můj život, moje domác-
nost“ (reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/D2.00002) pro příjemce pod-
pory Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. 

Projekt je realizován za finanční podpory z Evropského sociálního 
fondu a z národního rozpočtu ČR. Je zaměřen na podporu pobytové 
sociální služby chráněné bydlení, která vnikla jako výsledek proce-
su transformace pobytových služeb sociální péče poskytovatele 
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.  

Cílovou skupinu tvoří klien-
ti s mentálním postižením, 
přičemž hloubka jejich 
postižení se pohybuje na 
úrovni středního pásma 
tohoto postižení. 
V důsledku to znamená, že 
nebyli schopni se naučit 
číst, psát ani počítat. Znač-
né problémy jim činí orien-
tace v čase a prostoru. 
Nepoznají hodiny a řada 
z nich má problémy se 

orientovat v neznámém prostředí.  

V tomto směru potřebují tito klienti vedení, pomoc a podporu. Jsou 
schopni se postupně naučit základní sebeobslužné  
i pracovní činnosti. Nejsou však již schopni je vykonávat pravidelně 
a dlouhodobě bez vhodné podpory a dohledu. 

Naše role při realizaci je řízení projektu a podíl na vytváření nových 
metodik práce s touto cílovou skupinou. 

Po celou dobu poskytuje těmto klientům podporu jeden až dva 
pracovníci v sociálních službách, kteří dohlíží jednak na správné 
vykonávání úkonů a pracovních postupů, ale i na bezpečnost práce 

v průběhu cesty do zaměstnání i 
pohybu na pracovišti. 

V realizaci projektu se předpoklá-
dá vytváření pracovních návyků  
a trénink s tím souvisejících čin-
ností a aktivit v období únor 2015 
- říjen 2015. V průběhu tohoto 
období  
budou střídána různá pracoviště 
a činnosti v závislosti  
na zvládání pracovních činností  
jednotlivými klienty. 

Chráněné bydlení Vincentinum: Můj život, moje domácnost 

Projekt vzdělávání v sociálních službách 

Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí 
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