
 1 

 

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 
 

 
Tel./fax 583 233 203-4 

e-mail:  ddlibina@ddlibina.cz 

 

 

 
Výroční zpráva o činnosti hospodaření  za rok 2009 

 

 

 

 

 

I.           Sociální péče a služby 
 

1.         Klienti a zaměstnanci 
 

 

1.1        Počet klientů k 31.12.2009    71    

             - z toho muži      18 

  - z toho ženy                  53 

 

Průměrný věk klientů      75,6 

 

Rozdělení klientů DD dle věkových skupin: 

 

ve věku 27 – 65 let      15 

ve věku 66 – 75 let      12 

ve věku 76 – 85 let      27 

ve věku nad 85 let      17 

 

 

Obložnost k 31.12.2009     97,27 % 

Průměrný počet klientů v roce    69 

 

 

1.2. Počet příjmů a ukončení pobytu, důvody 

 

Přijato         8 

 

Odchod 

- z toho úmrtí        8 

- z toho odchod do soukromí      1 

 

1.3. Zaměstnanci 

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců    44 
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Nemocnost       4,8 % 

 

 

 

2. Péče a služby 
 

2.1. Úroveň bydlení 

 

Počet lůžek celkem     73 

- jednolůžkové     13 

- dvoulůžkové      24 

- třílůžkové       4 

 

2.2.   Stravování klientů 

 

V DD je připravována strava dle dietního systému. Vaří se pět druhů diet: 

 Dieta č. 3 – racionální 

 Dieta č. 4 – s omezením tuků 

 Dieta č. 9 – diabetická 

 Dieta č. 0 – tekutá 

 Dieta č. 9S – šetřící 

 

 

2.3.   Využití volného času 

 

Pro klienty byly pořádány autobusové zájezdy, zábavné odpoledne, večírky (vánoční, 

velikonoční), sportovní hry, výstavka ručních prací, účastnili jsme se Dnů seniorů 

v Liberci, zájezdy do DD Štíty a DD Šumperk. 

        Při pěkném počasí byly organizovány posezení u táboráku s opékáním. 

 

Během celého roku navštěvovali zařízení DD žáci místních MŠ a ZŠ se svým programem pro 

seniory. 

 

 

2.4.   Další služby 

 

V DD je klientům zajištěna:      - pedikúra   2 x za měsíc 

                 - kadeřník  1 x za měsíc 

                            - bohoslužba            1 x za měsíc 
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II. Zdravotní péče a rehabilitace 
 

Zdravotní péče 

 
Všeobecnou zdravotní péči zajišťuje MUDr. Kůra František - privátní lékař, smluvní lékař 

zdravotní pojišťovny 

Ordinační hodiny - 2x týdně a dle potřeby klientů. 

 

Do zařízení dochází:  

 psychiatr     - MUDr. Gronychová, privátní lékařka, smluvní lékař zdrav.  

                      pojišťovny - ordinační hodiny 1 x za 2 měsíce, dle potřeby  

                      v ordinaci lékaře v Šumperku 

 

ortoped        - MUDr. Houzar, privátní lékař, smluvní lékař zdravotní  

                      pojišťovny, ordinační hodiny 1 x za týden, dle potřeby  

                      v ordinaci lékaře - pracoviště Libina 

 

gynekolog    - MUDr. Debnár, privátní lékař, smluvní lékař zdravotní 

                      pojišťovny, ordinace dle potřeby klienta v ordinaci lékaře 

                      - pracoviště Libina  

 

diabetolog    - MUDr. Mikula, privátní lékař, smluvní lékař zdravotní 

                      pojišťovny, ordinace dle potřeby klienta 

 

zubní lékař    - MUDr. Kůrová, privátní lékař, smluvní lékař zdravotní  

                       pojišťovny, ordinace lékaře dle potřeby klienta 

 

Rehabilitační služba 
 
DD Libina nemá rehabilitační pracovnici, do zařízení dochází 2x týdně 

rehabilitační pracovník, se kterým je uzavřená smlouva. 

 

Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních 

 
Za rok 2009 bylo celkem hospitalizováno 39 klientů. 

 

Hygienický standart 
 
1 x za rok je prováděno na zdravotním úseku školení hygienického minima. Na odděleních 

jsou vypracovány harmonogramy práce pro SZP, pracovníky v sociální péči, uklizeče, 

pradleny. 

V úklidových místnostech je vypracován hygienický a dezinfekční plán. 

V souladu s domácím řádem DD je prováděn pravidelný úklid zařízení, 

2 x za rok velký úklid. 

 

Dozor nad hygienou vykonává vrchní sestra DD . 

 

Pravidelné kontroly jsou prováděny dle plánu kontrolní činnosti. 
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Je vypracován "Provozní řád upravující podmínky předcházení vzniku 

a šíření inf. onemocnění a hygienické požadavky na provoz v ústavu. 

 

Vzdělávání pracovníku na zdravotním úseku 

 
Čtyři pracovnice v sociální péči úspěšně dokončily studium pro NZP. 

SZP se zúčastnily:  Gerontologické dny v Ostravě 

Konference pro sestry v Brně 

Odborné konference v DD Jedlí 

Odborné konference v DD Štíty 

                                    2 Odborné konference v DD Libina (za účasti SZP a PSP) 

                                  - aktivní účast na konferenci měly 3 zdravotní pracovnice 

 

PSP se zúčastnily:      Odborný seminář v DD Libina 

                                   Odborný seminář v DD Šumperk 

 

Vrchní sestra se zúčastňuje pravidelných porad pro vrchní sestry s odbornými přednáškami. 

Jednou za rok probíhá školení hygienického minima a školení bezpečnosti práce a požární 

ochrany pro všechny zaměstnance. 
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III. Hospodaření 
 

Náklady            v tis. Kč 

 

Spotřebované nákupy          4.402,62 

Služby            3.006,33 

Osobní náklady                   13.309,55 

Ostatní náklady             108,03 

Odpisy               174,07 

 

Náklady celkem:                   21.000,60 

 

 

Výnosy 
 

Tržby z prodeje služeb       10.562,13 

Ostatní výnosy             941,47 

Příspěvky a dotace na provoz                    9.497,00 

 

Výnosy celkem:                   21.000,60 

 

 

Hospodářský výsledek            0 
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IV.   Kontrolní činnost 
 

 
1.   Kontroly prováděné vlastními zaměstnanci 

 

Vrchní sestrou DD – zaměřené na dodržování pracovní doby, kontroly činnosti 

zdravotních zaměstnanců, hygienické kontroly, vypracování jídelních lístků, kontroly 

sterilizace atd. 

 

Ředitelem DD – kontroly pokladního deníku a hotovosti, dodržování pracovní doby, 

kontrola čerpání rozpočtu, mzdových prostředků a jiné. 

 

Drobné závady byly průběžně odstraňovány. 

 

 

2.   Kontroly jiných kontrolních orgánů 

 

KHS OH – kontrola hygieny  

 

OSSZ Šumperk – kontrola provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů 

v důchodovém zabezpečení – nebyly zjištěny nedostatky 

 

BOZP – prohlídka objektů z hlediska BOZP – vyhledávání rizik 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje-

kontrola provedena v souladu s ustanovením § 9, odst. 1, zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

          

 

 

 Jaroslav Vaněk 

                   ředitel DD Libina 

V Libině 8.3.2010 

 


