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TRASS - VINCENTINUM
služby a legislativa
• Sociální služby
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

• Zdravotní služby
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

• Stravovací služby
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby

TRASS 5/2011 – 1/2015

VINCENTINUM - sociální služby
(108/2006 Sb.)

• §34 Zařízení sociálních služeb
Před TRASS
1. 8 x Domov pro osoby se zdravotním postižením (písm. d) DOZP
Domovy na 2 adresách (č.p.)

Po TRASS
1.

8 x Domov pro osoby se zdravotním postižením (písm. d) DOZP

2.

3 x Domov se zvláštním režimem (písm. f)

DZR

3.

3 x Chráněné bydlení (písm. g)

CHB

Domovy na 10 adresách (č.p.)
•
•
•
•

§79 Podmínky registrace DOZP a DZR odst. 5), písm. d), bod 9. způsob zajištění zdravotní péče
§48 DOZP odst. 2), písm. b) poskytnutí stravy
§50 DZR odst. 2), písm. b) poskytnutí stravy
§51 CHB odst. 2), písm. a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění

VINCENTINUM – zdravotní služby
372/2011 Sb.

• Zdravotní péče ve Vincentinu je formou zdravotní péče
poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta (§ 10)
• Odbornost 925 – 20 x Všeobecná sestra v soc. službách
§5 zák. č. 96/2004

• Výkonový systém – úhrada na základě Zvláštní smlouvy se ZP
• Výnosy cca 7,7mil. Kč

• Odbornost 902 – 3 x Fyzioterapeut
§24 zák. č. 96/2004

• Nehrazeno z veřejného zdravotního pojištění

• Odbornost 916 – 1 x Nutriční terapeut
§15 zák. č. 96/2004

• Nehrazeno z veřejného zdravotního pojištění

Nutriční terapeut v procesu TRASS
• I. Fáze
• Snížení úvazku NT na 0,7
• Kompenzace: Efektivnější využití informačního systému
• Hlavní zápor: snížená motivace NT

• II. Fáze
• Odchod NT a přechod na externí poradenství
• Kompenzace: Zvýšení nároků na vedoucí stravování (prodavač) při
každodenní přípravě stravy
• Hlavní zápor: nekompetentnost

• III. Fáze – aktuální stav
• Změna pozice vedoucí kuchyně na pozici NT
• Kompenzace: NT plní většinu povinností vedoucí stravování
• Hlavní zápor: vysoké nároky na schopnosti NT

Vincentinum – lokality
12 x DOZP
6 x CHB

60 min,
50 km

24 x DOZP

120 x DOZP
12 x DZR
8 x CHB

Lužice

6 x DZR

Služba stravování v procesu TRASS
• Výběr externích dodavatelů stravy
• Podmínky pro zadávání veřejných zakázek stanovené zřizovatelem
• Specifikace pro zadání veřejné zakázky – počty strávníků, diety, přeprava, cena vs. kvalita a množství
• Uzavírání smluv s externími dodavateli na 12 měsíců
• Hlavní zápor: počet podmínek výběrového řízení minimalizuje počet uchazečů

• Rozvoz vlastní stravy na odloučená pracoviště
• Kritické body HACCP
• Přepravní obaly

• Výdej surovin cvičnému bydlení
• Manipulace a evidence surovin

• Výdej stravy ve stravovacím provozu
• Kultura výdeje stravy
• Kritika strávníků

„Strávník si nemůže stravu prohlédnout a zkontrolovat před jejím objednáním a konzumací, jediné co mu zůstane po konzumaci je POCIT.“

Dostupnost zdravotních služeb v Šumperku
Domov
Oš. lékaři

Nemocnice

Vincentinum – kvalita zdravotních služeb
zákon č. 96/2004 Sb., vyhláška č. 55/2011 Sb., vyhláška č. 92/2012 Sb.

• Individuální vzdělávání
• Alokace finančních prostředků min. 1500 Kč/os.

• Vzdělávání pořádané ve Vincentinu
• Konference 2 x ročně (NT, VS, FT)

• Modernizace a obměna
• r. 2013 přes 100 tis. Kč zdravotnická technika
• r. 2016 – 2017 rekonstrukce stravovacího provozu 5 mil. Kč

• Hodnocení
• Průběžná: Domovy Šternberk a stravovací provoz 2 x týdně, ostatní 1 x týdně
• Plánovaná: 1 x měsíčně všechna pracoviště, zejména kontrola dokumentace
• Mimořádná: dle rozhodnutí vedení, zřizovatele, zdravotní pojišťovny apod.

Vincentinum - tým

Děkuji za pozornost.

