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Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané 

Informace navazují na článek v MYSLiKONU 007-2014-09. 

V letošním roce byl realizován s finanční podporou Olomouc-
kého kraje projekt Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané. 

Projektu se zúčastnilo celkem 7 zařízení sociálních služeb: 
Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o.,  
Domov pro seniory Tovačov, p.o.,  
Domov důchodců Prostějov, p.o.,  
Sociální služby města Přerova, p.o.,  
Penzion pro důchodce Loštice, p.o.,  
Domov důchodců Štíty, p.o.,  
Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. 
 

Zdravotních prohlídek se zúčastnilo celkem 98 uživatelů 

sociálních služeb. Před realizací zdravotních prohlídek pro-

běhla osvětová přednáška zubních lékařek pro zúčastněné 

uživatele v rozsahu cca 20 minut, kde byli uživatelé seznáme-

ni s hlavními zásadami vykonávání správné a pravidelné ústní 

hygieny, včetně ošetřování zubních náhrad. Současně byli 

uživatelé seznámeni s možnou souvislostí  špatného zdraví 

dutiny ústní a celkového zdravotního stavu. 

http://www.akademietrenovanipameti.cz 

Zdravotní prohlídky byly realizovány ve třech krocích.  

1. Prohlídka orofaciální oblasti, prohlídka ústní dutiny, pro-

hlídka a kontrola zubních náhrad a pohovor lékařky 

s pacientem orientovaný na zjišťování eventuálních dalších 

objektivních zdravotních problémů, vykonávání ústní hygie-

ny a četnosti návštěv u zubního lékaře; 

2. Za účelem zjištění přítomnosti zánětů v těle bylo provádě-

no CRP vyšetření (C-reaktivní protein), jehož množství se 

zvyšuje v případě bakteriálních infekcí v těle. Vyšetření bylo 

prováděno ze vzorku kapilární krve z malého vpichu do 

prstu.  

3. Dotazníkové šetření zaměřené na zjištění dalších údajů o 

pacientovi pro získání širšího rámce možných příčinných 

souvislostí mezi stavem orálního zdraví a případných dal-

ších zdravotních komplikací.  

Akreditovaného vzdělávacího programu „Prevence orálního zdraví 

jako součást služeb v sociální péči“ se ze zúčastněných organizací 

účastnilo 53 pracovníků.  

Realizace projektu potvrdila  

a v mnoha ohledech i předčila 

očekávané nedostatky v oblasti 

orálního zdraví seniorů v pobyto-

vých zařízeních. 

Přibližně polovina (45,2%) účastní-

ků si stěžuje na zdravotní pro-

blémy. S protetikou není spokoje-

no 42,8% účastníků. Přítomnost 

zubního kamene byla zjištěna u 

71,4% (vytvoření těchto nánosů 

trvá rok i déle, což svědčí jednak o 

špatné hygieně účastníků, ale i o 

faktu, že je neviděl lékař déle jak 

rok a nebo lékař neodvedl svou 

práci správně). Povlak na jazyku 

byl zjištěn u 65,4% účastníků. Kazi-

vá ložiska zjištěna u 35,7% účastníků. Vikla-

vost zubu zjištěna u 30, 9% a kariézní kořeny v dutině ústní  

u 13% účastníků. U jednoho klienta změřena vysoká hodnota 

CRP -  87 mg/l. 

Šetřením v rámci projektu se potvrdilo, že uživatelé cílové 

skupiny seniorů mají minimální nebo žádné znalosti o 

důležitosti dodržování ústní hygieny. Nemají zpravidla 

ani povědomí o možné příčinné souvislosti s dalšími zdravot-

ními problémy.   S touto neznalostí pak souvisí špatná, ne-

dostatečná nebo vůbec žádná ústní hygiena. Podceňo-

vání orálního zdraví vede i k tomu, že uživatelé si na své pro-

blémy nestěžují (berou je jako důsledek stáří) a často ani ne-

vyžadují ošetření nebo pravidelnou péči.  

Vzdělávání v oblasti orálního zdraví se u personálu setkává 

s poměrně velkým úspěchem. Z dotazů a diskuzí účastníků na 

těchto seminářích vyplývá, že obecná informovanost 

v této zdravotní oblasti je hodně nízká a uplatňované 

zásady ústní hygieny jsou v mnoha ohledech více ovlivněny 

dnes již překonanými stereotypy a zpravidla i televizní 

reklamou, než aktuálními odbornými poznatky. 

Výsledky šetření ukazují, že nejjednodušší a pravděpodobně 

také  nejrychlejší cesta ke zlepšení stávajícího stavu vede přes 

vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale také přes 

pravidelnou a důslednou osvětu uživatelů.  

 

Zpráva z realizovaného projektu je k dispozici na stránkách 

http://www.akademietrenovanipameti.cz/index.html 

Máte-li zájem o bezplatné zasílání zpravodaje MYSLiKON, 

napište nám na adresu: kurzy@radialnimysleni.cz 

MYSLiKON  -  vzdělávání a projekty v roce 2014.  

Zdroj: DONASY s.r.o. 

Projekt „Dentální týmy pro zdravá ústa na Hané“ 
významný projekt Olomouckého kraje  

v roce 2014 s finanční podporou 

Zdroj: DONASY s.r.o. 

http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/ 
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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 006-2014-02 a 007-2014-09. 

V rámci projektu  
bylo za rok 2013  
a 2014 realizováno 
celkem 52 seminářů. 

Přibližně polovina 
časové dotace semi-
nářů je využívána na 
různá praktická cvi-
čení zaměřená na 
rozvoj  kognitivních 

(poznávacích) funkci. Účastníci tak mají možnost si přímo v rámci 
semináře ověřit postupy a míru obtížnosti jednotlivých druhů cviče-
ní a uvážit jejich modifikaci při své práci s uživateli.  

Nejedná se tedy jen o tzv. „trénování paměti“. Paměť je jedna  
z mnoha kognitivních funkcí  
(viz MYSLiKON  001-2012-04) 
a pokud je kterákoli z kogni-
tivních funkcí narušena, pro-
jeví se důsledek v celkovém 
snížení kognitivní kondice. 
Proto je důležité aktivní čin-
ností alespoň udržovat výkon 
kognitivních funkcí nebo lépe 
jejich činnost v průběhu stár-
nutí rozvíjet. 
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Akreditace vzdělávacích programů: MPSV, MŠMT 

Vzdělávání pro DOTYK II 

V roce 2014 jsme navázali spolupráci s organizací DOTYK II.,  
která zajišťuje dva typy sociálních služeb. Jedná se o ranou 
péči pro děti s poruchami autistického spektra a sociální 
rehabilitaci pro osoby s chronickým duševním onemocně-
ním.  

Organizace v rámci své činnost vybudovala na základě pro-
jektu centrum  aktivizačních služeb pro mládež s onemocně-
ním schizofrenií. Projekt získal v roce 2013 ve Vídni ocenění 
za sociální inovaci - cenu SozialMarie soukromé nadace Un-
ruhe (do soutěže bylo přihlášeno 309 projektů ze 6 zemí Ev-
ropy). Podstatou tohoto systému práce je zapojování lidí 

s duševním one-
mocněním ve stabi-
lizovaném stavu do 
podpory a pomoci 
duševně nemoc-
ným schizofrenií – 
uživatelům služby, 
a to v jejich domá-
cím prostředí.  

Pro organizaci  
DOTYK II jsme reali-
zovali cyklus semi-

nářů pro pracovníky v sociálních službách. Semináře byly 
zaměřeny na procvičování a rozvoj kognitivních funkcí s mož-
ností využití těchto cvičení při aktivizační práci pracovníků  
s klienty v jejich domácím prostředí.  

Rozvoj kognitivních dovedností pro osoby s psychickým 
onemocněním. 

Projekt vzdělávání v sociálních službách 

Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí 
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