
Ružinovský domov seniorov pracuje s  kon-
ceptom bazálnej stimulácie od roku 2015 
a od 10. 10. 2018 sa stal certifikovaným pra-
coviskom.

Koncept bazálnej stimulácie zaujal významné 
miesto aj pri  starostlivosti o klientov v  Ružinov-
skom domove seniorov a predstavuje vysoko kva-
lifikovaný prístup v ošetrovateľskej starostlivosti, 
ktorá je prispôsobená životnej situácii klienta. 
Bazálna stimulácia je koncept, ktorý podporu-
je ľudské vnímanie  v základnej rovine a klient je 
vnímaný ako partner, s ktorým sa pracuje s  jeho 
zachovanými schopnosťami. V  súčasnosti patrí 
koncept bazálnej stimulácie k  najpopulárnejším 
ošetrovateľským konceptom a pre ľudí so zmena-
mi v  oblasti vnímania, komunikácie a  pohybu sa 
stal neodmysliteľnou súčasťou. 

V  Ružinovskom domove seniorov je prostredníc-
tvom lektorov z  akreditovaného vzdelávacieho 
Inštitútu bazálnej stimulácie s.r.o., Frýdek Místek, 
Česká Republika preškolených 70% odborných 
zamestnancov, ktorí pristupujú ku klientom s vy-
užívaním prvkov bazálnej stimulácie. 

Odborný tím pracovníkov Ružinovského domova 
seniorov tvoria fyzioterapeuti, sestry špecialistky, 
sestry s  pokročilou praxou, sestra pre riadenie 
ošetrovateľskej praxe, sociálni pracovníci, prak-
tické sestry, opatrovateľky a inštruktori sociálnej 
rehabilitácie, ktorí absolvovali kurz konceptu ba-
zálnej stimulácie  v I. a II. stupni.

U klientov s potrebou poskytovania starostlivosti 
formou bazálnej stimulácie sú na izbách uvedené 
informácie, ktoré poskytujú komplexný prehľad 
o tom, aké aktivity a stimulácie sú u klienta apli-
kované odborným tímom, ako s klientom nadvia-
zať kontakt (iniciálny dotyk), ako si klient praje byť 
oslovovaný, prípadne na aké oslovenie bol zvyk-
nutý. Koncept predstavuje prístup, pri ktorom 
stimulujeme telesnú aj zmyslovú zložku človeka, 
preto je dôležitá spolupráca všetkých odborných 
pracovníkov s rodinnými príslušníkmi. Okrem cel-
kového prístupu najčastejšie využívame techniky 
pri kúpaní klientov, polohovaní klientov a pri po-
dávaní stravy.

Prostredníctvom   konceptu bazálnej stimulácie 
sa vieme citlivým a vnímavým spôsobom priblížiť 
k svetu našich klientov.
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