
Vážené rodiny a blízcí našich klientů, 
dovolte, abych Vám opět po čase předala informace z našeho Ošetřovatelského domova. 
 
Předně bych chtěla velice poděkovat za to, že využíváte video hovorů, že svým blízkým telefonujete a posíláte pohledy a dopisy, věřte, že je to pro ně v tento osamocený čas 
obrovská radost. Naše ergoterapeutky Barunka a Verunka jsou Vám plně k dispozici a rády hovory zprostředkují a klientům pomůžou takové volání zvládnout. V budově Pod 
lipami jsou to Karin a Eva, které Vám videohovor zprostředkují. 
 
Také bych Vás chtěla ujistit, že rehabilitace a aktivizace probíhá i v tyto dny, sice ne skupinově, ale vždy na pokoji. Naše aktivizační pracovnice, fyzioterapeutky i ergoterapeutky 
jsou stále součástí týmu a vždy minimálně jedna pracuje ve směně. 
 
Přímá péče, ať už zdravotních sester či pečovatelek probíhá v nezměněném režimu. Celý tým pracovníků pomáhá každý den klientům zvládat současnou situaci, snaží se být 
klientům druhou rodinou více než kdy jindy, snaží se klienty rozptýlit a přivést na radostné myšlenky, snaží se, aby klienti nestrádali. Přesto se samozřejmě všichni těší na 
návrat do normálního stavu, do starého zaběhnutého režimu, klienti se těší na Vás, protože opravdová rodina je pro ně nenahraditelná, stýská se jim, potřebují Vás obejmou 
a ujistit se, že i Vy jste v pořádku. Vážím si toho, s jakou statečností klienti tuto nelehkou dobu zvládají. 
 
Samozřejmě téměř denně přichází otázky, kdy toto vše skončí. Nevidět konec toho všeho je asi nejvíce zničující a zoufalé. Teď již snad budeme mít odpověď na tuto otázku, 
protože dle tiskové zprávy MPSV by se Domovy pro seniory měly otevřít začátkem června a snad se na tomto již nic nezmění. Všichni se na tento okamžik neskutečně těšíme. 
 
Jak jsem již uvedla, i přes všechna omezení se snažíme naše klienty rozptýlit a pobavit. Proto nám udělalo velikou radost koncertování pod okny, které zajistilo MČ Praha 3 
v čele s Pavlem Trojanem, vedoucím odboru vnějších vztahů a komunikace. Protože jsou okna našim klientům hůře dostupná, přivedli jsme klienty na zahradu, zajistili jsme 
dostatečné rozestupy a klienti si tak mohli užít koncert pod širým nebem za krásného počasí. V příloze najdete fotografii z tohoto mimořádného koncertování. 
 
Určitě jste i mnozí z Vás zaznamenali, že se někteří klienti stali televizními hvězdami. TV Prima nás navštívila dne 14.4., následně byly vysílány reportáže z této návštěvy 
v hlavních zprávách. Pro Ty, kteří výpovědi našich klientů nezaznamenali posílám odkaz na tyto reportáže: 
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/1404-2020-velke-zpravy-pracovniky-socialnich-sluzeb-zacali-plosne-testovat-na-koronavirus-v-dalsich-krajich 
https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/1804-2020-velke-zpravy-seniori-jsou-pres-sedm-tydnu-bez-navstev-pribuznych 
 
A závěrem dobrá zpráva, nikdo ze zaměstnanců ani klientů nevykazuje žádné známky respiračního onemocnění. Zaměstnanci prošli začátkem měsíce PCR testy, výtěry horních 
cest dýchacích, minulý týden podstoupili všichni zaměstnanci testy na přítomnost specifických protilátek proti nemoci Covid-19 rapid testy, které se provádějí z kapilární krve. 
Ve dnech 28.4. a 29.4. bude opět probíhat PCR testování, které zajišťuje MPSV, testovat nás přijedou armádní medici. Držte nám palce! 
 
S přáním krásných dnů a pevného zdraví, 
Petra Gabriel Lojdová, ředitelka 
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