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Univerzita připravuje fakultní
projekt o vlivu pandemie na seniory
Opava – Senioři jsou často
označováni jako nejohroženější kategorie populace. Fakulta veřejných politik bude
zpracovávat projekt, zaštítěný
Technologickou agenturou
ČR, zaměřený na poskytování
sociálních a zdravotních služeb seniorům v koronavirové
krizi. Vycházet bude z praktických zkušeností profesionálů z Charity Opava a z praxe
studentů v
oborech sociální práce a
ošetřovatelství. „Řadě z nich
byla uložena pracovní povinnost ze dne na den bez možnosti výběru a museli využít
poznatky, které se do té doby
naučili v teorii i praxi. Druhý
krok je otázka dopadu na pracovníky v přímé péči a na jejich management. Co museli
změnit, jak se s krizí vyrovnávali a podobně. Třetím krokem je vytvoření nového zařízení, které umožní kontakt

UNIVERZITA chystá projekt pro seniory. Foto: Slezská univerzita

klienta s pracovníkem bez
přítomnosti třetí strany,“?přibližuje projekt vedoucí řešitelského týmu Ladislav Průša. Současné technologie vzdálené komunikace a
případného nouzového při-

volání pomoci jsou často postaveny na takzvaném principu třetí strany. Komunikace
neprobíhá vždy přímo mezi
seniorem a pracovníkem sociální či ošetřovatelské služby
a to snižuje efektivitu procesu.

Nominované jsou zatím dvě aleje
Opavsko – Právě nastává
poslední šance přihlásit oblíbenou alej do boje o titul
Alej roku 2020. V desátém
ročníku soutěžní ankety
spolku Arnika jsou mezi
celkem pětaosmdesáti při-

hlášenými stromořadími
dvě z Opavska. Nominovaná
je alej Vávrovické sakury,
která zdobí Jantarovou ulici
v městské části Vávrovice.
Druhou nominovanou je
Alej k lipám, tvořená v dob-

roslavické části Jilešovice
hrušněmi a švestkami. Další
soutěžní nominace s fotografiemi mohou zájemci
poslat do dvanácté hodiny v
úterý 27. října na www.alejroku.cz. (jih)

Nově by mělo být vyvinuto
zařízení pro nouzovou pomoc
v podobě elektronického přístroje, umožňujícího seniorovi přivolat pomoc a v opačném
směru si ověřit jeho stav. Velmi přínosný bude hlavně pro
starší osoby, žijící osaměle
nebo ve vzdálenějších lokalitách zejména v krizové době,
kdy dochází k maximálnímu
vytížení terénních pracovníků
ošetřovatelských a sociálních
služeb. Na základě nově získaných poznatků budou aktualizované i učební osnovy v
daných studijních programech. Rovněž bude vytvořený
manuál pro zvládání krizových situací při poskytování
těchto služeb v domácím prostředí seniora. O realizaci projektu projevila zájem Charita
ČR, která je schopna získané
poznatky z terénních sociálních služeb rozšiřovat na území celé republiky. (jih)

Informace pro
pacienty Slezské
nemocnice
Opava – Slezská nemocnice
v Opavě avizuje některá omezení. Do konce října neordinuje cévní ambulance a ve
dnech 29. a 30. října také endokrinologická ambulance.
Provoz anesteziologické ambulance je přerušen až do odvolání. Dále rovněž trvá plošný zákaz návštěv pacientů na
všech odděleních Slezské nemocnice. (jih)

Pište, volejte

ALEJ K LIPÁM (vlevo) a Vávrovické sakury. Snímky: archiv spolku Arnika

Děje se u vás něco zajímavého?
Chcete dát o sobě
vědět?
Kontaktujte nás...
Veronika Bernardová
tel.: 724 474 833
Veronika.Bernardova@denik.cz

