
SPECIFIKA SOCIÁLNÍ A 
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE VE FINSKU

Mgr. Tereza Johnová

Učitelka odborných předmětů



MOBILITA: ERASMUS: JYVÄSKYLÄ

130 000  obyvatel 

• 7 největší město Finska

• Finské Athény- 150 000 studentů

• Gradia- Jyväskylä education consortium : 

• Specia



VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE

• Skupinové vyučování

• Problémová výuka

• Spolupráce mezi učiteli

• Peer groups mezi učiteli

• Asistenka pro přípravu pomůcek



VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE

• Profil absolventa

• Podpora rekvalifikace 

• Individuální vzdělávací plán

• Nástup možný kdykoliv během roku

• Možnost výběru oboru

• Závěrečná zkouška praktická



PROFESIONÁLNÍ PODPORA UČITELŮ

• Odborníci z praxe

• Výuka 20 h. měsíc

• Pohyblivá pracovní doba

• Sapatikali

• Benefity

• Profesionální dny

• Akce školy



DOMOVY PRO SENIORY

• Nadstandartní služby- prostředí, 

pomůcky

• Municipální, státní zdravotnictví

• Personální vybavenost

• Aktivizační programy

• Vysoká míra dostupnosti

• Dostupnost péče, domovy pro seniory: 

Jyväskylä 44/ 130 000  obyvatel



DOMOVY PRO SENIORY

• Studenti vykonávají základní 

ošetřovatelskou péči

• Aktivizační programy pod vedením 

odborníků

• Péče podle přání a  potřeb klientely



TÉMATA STÁŽE

• Podpora soběstačnosti  v domovech pro seniory

• Prevence dehydratace a malnutrice  seniorů

• Práce s ošetřovatelskou dokumentací v domovech pro seniory

• Bezpečné podávání léků v domovech pro seniory



NÁCVIK SOBĚSTAČNOSTI V 
DOMOVĚ PRO SENIORY

Finsko





‹ Hrající robot

Zooterapie›





• Trénink paměti: Personál pokládal otázky typu: 
• Jaké je hlavní město Finska? 
• Jaký je tu prezident? 

• Tanec: Studentka z Číny předváděla Tai-Chi a klietni se snažili 
napodobovat tenhle tanec.

• Cvičení jemné a hrubé motoriky: Kondiční cvičení na rozhýbání horních i 
dolních končetin.









PREVENCE MALNUTRICE A 
DEHYDRATACE V 

DOMOVECH PRO SENIORY

Jana Zittová, Lucie Wanková, Andrea Kvapilová

SZŠ Ruská



OBRÁZKY Z DOMOVA PRO 
SENIORY VE FINSKU





ROZDÍLY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A 
FINSKEM

Česká Republika

 Dietní systém

 Příjem/výdej

 Nemáme odpolední kávu a 

druhou večeři

Aplikace inzulínu před jídlem

 Nutriční terapeut chodí každý den

Finsko

 Dietní karty

 Nezaznamenávájí příjem a výdej

 Odpolední káva a druhá večeře

 Aplikace inzulínu po jídle

 Nutriční terapeut chodí každý týden



DĚKUJEME ZA VAŠÍ POZORNOST!!



Ošetřovatelské a 
sociální záznamy v 

domovech pro seniory
Beranová, Kraftová







Odpovědnost 
za záznamy

Lékař

Sestra

Sociální pracovník, 
fyzioterapeut, atd.





Části záznamů

Anamnéza

Diagnóza

Fotky pacientů

Zdravotní historie

Ošetřovatelský plán

Vyhodnocení plánu



Děkujeme za pozornost.



Aplikace léků v domovech 

pro seniory 
Nikol Čadová, 3.B



Domov pro veterány ve Finsku



Aplikace léků

 CZ:  - vždy připravujeme medikaci podle dekurzu

- vždy připravujeme medikaci 3x denně – ráno, odpoledne, večer

- vždy používáme pravidlo trojí kontroly

 Finsko: - vždy připravují medikaci podle o.l.

- sestry připravují medikaci do dávkovačů na celý týden anebo na 

celý den do barevných lékovek

- používají pravidlo dvojí kontroly



Aplikace léků



Aplikace léků



Injekce

CZ: Finsko:

Učíme se aplikovat na figurínách x Učí se aplikovat sami na sobě

Učíme se na prošlých lécích x Učí se na nereálných lécích

Učíme se ve větších skupinách x Učí se v menších skupinách

Nepoužíváme Z - techniku x Učí se pomocí Z- techniky

Aplikace do m.gluteus medius x Aplikace do m. quadriceps femoris

Držíme konus x Nedrží konus

Nepoužíváme bezpečnostní jehly x Používají bezpečnostní jehly

Inzulin se podává před jídlem x Někdy se inzulin podává po jídle



Injekce



Injekce



Děkuji za pozornost!


