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 SeneCura Maribor je soukromý ústav sociální péče a získal koncesi na výkon ústavní péče pro osoby starší 
65 let. Byl postaven v klidné části města Maribor – Pobrežje a nachází se mezi obytnou zástavbou. 
Upravené, klidné prostředí se zelení nabízí možnosti pro příjemný pobyt v domově. Domov poskytuje 
ubytování, péči a lékařskou péči pro 166 obyvatel. Mají zde 35 jednolůžkových a 56 dvoulůžkových pokojů, 
v nadstandardní obytné části je 1 jednolůžkové studio a 9 dvoulůžkových studií, které mají navíc kuchyňský 
kout a koupelnu. Pokoje jsou funkčně vybavené, přizpůsobené potřebám seniorů. Lůžka pro péči o obtížně 
se pohybující a imobilní obyvatele jsou elektrická pečovatelská lůžka s možností nastavení výšky lůžka a 
sklonu čela. Sociální zařízení a koupelny jsou vybaveny zábradlím dle potřeb obyvatel. V každém patře je 
také obývací pokoj, kde se obyvatelé scházejí, sledují televizi, hrají deskové hry a čtou. Obývací pokoje mají 
také kuchyň, kde si obyvatelé mohou připravit vlastní nápoje a malá jídla. 

Má práce začínala  v 7 hodin ráno a končila v 13-14 hodin odpoledne. Spočívala v uspokojování základních 
potřeb pacientů, to znamenalo provádění ranní hygieny, oblékání, umývání, krmení, výměnu plen a utírání 
povrchů. Dělala jsem také pár odborných výkonu jako aplikaci subkutánních injekcí a krmení do perkutánní 
endoskopické gastrostmie a nasogastrické sondy.  

S personálem Senecury jsem byla velmi spokojená, všichni se mi snažili věnovat a všechno vysvětlit, jak jen 
to šlo, i přes velkou jazykovou bariéru jsme se vždy nakonec pochopili. Vztah personálu ke klientům byl na 
velmi vysoké úrovni, klienti dostávají plnou péči, poctivé polohování, důkladně mytí a dostatečnou péči 
o defekty. 

Někteří zaměstnanci ovládali anglický jazyk a s těmi jsem tedy trávila většinu času. Dokonce mě naučili 
spoustu slov a frází ve Slovinském jazyce, abych dokázala mluvit s klienty. Klienti si rychle zvykli na to že jím 
moc nerozumím a brali na to ohled. Bylo to však psychicky náročné používání tři jazyků najednou a doufat, 
že ostatní pochopí, co potřebujete, nebo chcete. 

Jako přínos stáže beru, srovnání českého zdravotnictví se slovinským, zlepšení komunikačních schopností 
a schopnost pracovat za obtížnějších podmínek. 

Negativum stáže byla psychická stránka, vyčerpání a také nejistota sester u určitých výkonů, zdali je mohu 
dělat nebo ne. 

Nakonec tuto stáž hodnotím velmi pozitivně, užila jsem si to, poznala nové lidi, nový stát a zkusila něco, co 
do teď ne, vystoupila jsem ze své komfortní zóny a o tom to přeci bylo. 
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