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Plán činností zamestnancov v krízovej službe 
 

 

Pracovné činnosti vykonávané:  

• sestrou,  

• praktickou sestrou,   

• opatrovateľkou, opatrovateľom,  

• inštruktorom sociálnej rehabilitácie,  

• ergoterapeutom,  

• sociálnym pracovníkom  

� pomocné a obslužné práce pri opatrovaní prijímateľov sociálnej  služby 

vyžadujúce fyzickú námahu, 

� individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby – individuálne rozhovory 

na základe priania prijímateľa, individuálne činnosti s prijímateľmi buď 

jednotlivo alebo v malých skupinkách (3 – 4 prijímatelia), 

� pomoc prijímateľom pri denných činnostiach, medzi ktoré patrí: jedenie, pitie, 

vyprázdňovanie, udržiavanie vhodnej polohy (polohovanie prijímateľa na 

lôžku, premiestňovanie), zabezpečovanie oddychu a spánku, výber oblečenia, 

obliekanie, vyzliekanie, obúvanie, vyzúvanie, 

� aktivizovanie prijímateľov pri samostatnom pohybe, pomoc pri udržiavaní 

motoriky, sprevádzanie prijímateľov pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri 

líhaní na lôžko, 

� činnosti súvisiace s vyprázdňovaním – sprievod na toaletu, očista po toalete, 

nasadenia a výmena plienky, 

� pomoc prijímateľom pri stravovaní – porciovanie stravy, prinesenie stravy 

a nápoja, kŕmenie, dodržiavanie pitného režimu, osvojovanie si zásad 

správneho stravovania a stolovania, 



� udržiavanie osobnej hygieny a pomoc s vykonávaním hygieny – hygienická 

starostlivosť o jednotlivé časti tela (ruky, nohy, tvár, zuby,  nechty), 

� pomoc  pri osobnej hygiene a celkovom kúpeli (umývanie rúk, nôh, tváre, 

vyčistenie zubov, česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov, holenie, 

vykonanie celkového kúpeľa, sprchovanie, strihanie a opilovanie nechtov na 

rukách a nohách, utieranie, krémovanie, aplikácia mastí, prípadne iných 

medikamentov), 

� kúpanie a sprchovanie prijímateľov sociálnej služby,  

� dezinfekcia a umývanie riadu po raňajkách, desiate, obede, olovrante a večeri, 

� dezinfekcia priestorov podľa potreby a aktuálnej situácie, 

� úprava lôžok, ustieľanie a prezliekanie lôžok prijímateľov sociálnej služby, 

vetranie vankúšov a paplónov, 

� dezinfekcia  matracov a lôžok,  

� manipulácia so znečistenou a čistou bielizňou,  

� výmena  odevov a bielizne, 

� aktivity s prijímateľmi s ohľadom na fyzické a psychické schopnosti, 

� vychádzky s prijímateľmi v rámci areálu zariadenia, 

� sledovanie fyzického a duševného stavu prijímateľov – prevencia vzniku 

depresie. 

 

 


