Prémiové ukazovatele pre riaditeľa Zariadenia pre seniorov na rok 2020

Ukazovateľ 1. - Zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadenia z mimorozpočtových
zdrojov, resp.formou sponzorských darov.
15 %

Ukazovateľ 2. - Zabezpečenie psychohygieny (psycho-sociálnu podporu a pomoc)
zdravotníckemu personálu v súvislosti s pandémiou COVID-19
10 %
Pandémia koronavírusu ovplyvnila celý svet. Emocionálny dopad na pracovníkov v prvej línii,
na zdravotnícky personál je hlboký. Počas krízovej situácie každý reaguje podľa svojej
osobnosti, vlastností a schopností, ktoré sa naučil počas života. Tieto tendencie neodznejú po
kríze, ale môžu pretrvávať aj naďalej, a dokonca sa môžu zovšeobecňovať aj na situácie, ktoré
sa predtým zvládli bez problémov. Z toho vyplývajúc je nevyhnutné, aby zdravotnícky personál
sa naučil, ako rozpoznávať a zvládať svoje vlastné reakcie v rôznych núdzových situáciách.

Ukazovateľ 3. - Návrat k tradíciám – netradičné Vianoce v zariadení pre seniorov –
príprava vianočných sladkostí v zariadení s členmi Mestského klubu dôchodcov
v Dunajskej Strede
5%
Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti nie je ničím výnimočným ani u
klientov zariadenia. Mnohí obyvatelia by chceli stráviť najkrajšie sviatky roka so svojimi
najbližšími, no žiaľ nie je to vždy možné. S cieľom sviatočné chvíle čo najviac spríjemniť a
privodiť tú pravú “domovskú” vianočnú atmosféru v zariadení zorganizovať prípravu
vianočných sladkostí v zariadení s členmi Mestskému klubu dôchodcov v Dunajskej Strede.

Ukazovateľ 4. - Zvyšovanie kvalifikácie zdravotných sestier v rámci celoživotného
vzdelávania organizovaním miestneho seminára v spolupráci s Komorou zdravotných
sestier a pôrodných asistentiek
10 %
Zdravotnícky pracovník je povinný sústavne sa vzdelávať v súlade s rozvojom príslušných
odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Toto vzdelávanie zabezpečuje
zamestnávateľ a komora, ktorá je povinná ho zhodnotiť. Vzdelávanie sa uskutočňuje v
akreditovaných a neakreditovaných študijných programoch. V rámci päťročného cyklu
hodnotenia sústavného vzdelávania je sestra alebo pôrodná asistentka povinná získať 100

kreditov, z čoho 50 kreditov získa za samoštúdium a výkon odbornej praxe v dĺžke najmenej
štyri roky a 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania.
Stanovuje sa organizovanie miestneho seminára pre zdravotné sestry v spolupráci s Komorou
zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.

