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Proč jste se rozhodla pro školení 
manipulace? Z jaké potřeby to vzniklo?

K  rozhodnutí, že je potřeba proškolit 
personál v  oblasti manipulace s  klientem, 
jsem dospěla na  základě několika faktorů. 
Oblast manipulace s  klientem prostupuje 
v podstatě veškerými činnostmi, které s kli-
entem provádíme. Ať už má klient jakýkoliv 
stupeň závislosti na  pomoci druhé osoby, 
vždy s  ním pracovníci nějakým způsobem 
a v nějaké míře potřebují manipulovat – při 
pomoci v  základních úkonech denní péče, 
při polohování, při přesunech, prakticky ne-
ustále. Navíc naši pracovníci v rámci hodno-
tících pohovorů sami několikrát uvedli, že 
se v této oblasti chtějí proškolit. 

Přijde vám školení manipulace jako 
důležité téma, které je potřeba řešit? 

Určitě ano, vnímám tuto oblast jako 
jednu z  nejdůležitějších. Pokud se mani-
pulace neprovádí dobře, můžeme klientovi 
špatnými zásahy i  poměrně dost uškodit. 
Vzhledem k tomu, že je manipulace na den-
ním pořádku, je to opravdu nezbytné. Dal-
ším faktorem, který dělá tuto oblast hodně 
důležitou, je fakt, že při manipulaci si navíc 
může ublížit i personál. Všichni víme, kolik 
pracovníků v sociálních službách dnes trpí 
potížemi s páteří a pohybovým aparátem.

Co se týče nových pracovníků, jsou 
podle vašeho názoru v této oblasti 
dobře proškoleni?

Myslím, že ne. Noví pracovníci mají 
v této oblasti určité nedostatky. I když mají 
například kvalifi kační kurz, jeho náplň 
rozhodně nestačí pokrýt veškeré znalosti 
a  dovednosti, které pracovník potřebuje 
v  praxi. Nejedná se ale pouze o  nové pra-
covníky. I ti zkušení podobná školení vítají. 
Protože každý klient je jiný, má jiné nároky 
a potřeby a každou situaci je třeba řešit in-
dividuálně.

 
Jak probíhal výběr školení? 

Nejprve jsme v oblasti začínali vlastními 
silami. Naše fyzioterapeutka připravila asi 

dvouhodinové interní školení o  základech 
polohování klienta v  lůžku. Zároveň naši 
pracovníci absolvovali kurz Základy kines-
tetiky v praxi. Následně jsme začali hledat 
další dostupné kurzy nebo školení. Dozvě-
děla jsem se o  kurzu Školení manipulace, 
které provádí fi rma DelpSys. Na kurz jsme 
měli pozitivní ohlasy z  ostatních zařízení 
a podporu paní ředitelky, proto jsme se roz-
hodli jít dál touto cestou. 

Kromě zlepšení 
manipulace jde 
i o změnu myšlení 

Můžete blíže popsat, jak probíhalo 
sjednání školení?

Nejprve bylo nutné se sjednotit termí-
nově. Protože jsme velká organizace, paní 
lektorka nám postupně dávala k  dispozici 
termíny, na které se naši zaměstnanci při-
hlašovali až do obsazení termínů a proško-
lení všech zaměstnanců, které jsme měli 
záměr proškolit. K  danému termínu jsme 
vždy jen po  domluvě vybrali zařízení, kde 
jsme zajistili prostory pro školení a potřeb-
né pomůcky či vybavení. Bylo třeba nachys-
tat vždy fl ipchart s papíry a fi xy, polohovací 
lůžko a invalidní vozík, aby v rámci školení 
mohly probíhat praktické nácviky a ukázky.

A jak následně vypadal průběh 
školení? 

Školení manipulace je rozděleno do čtyř 
bloků. Kurz začal obecně. Paní lektorka 
aktivně zapojila všechny účastníky, disku-
tovali jsme o různých tématech, která sou-
visejí s  konceptem poskytování péče v  za-
řízeních sociálních služeb a  s  manipulací 
s klientem. V rámci diskuze byly otevírány 
i různé citlivé otázky týkající se poskytová-
ní péče, včetně příkladů z  praxe. Kurz byl 
obecně velmi praktický. Po diskuzi si všich-
ni účastníci kurzu mohli na  vlastní kůži 
vyzkoušet, jak se cítí naši klienti v různých 

Rozhovor s Magdalenou Stejskalovou: 

Manipulace je jedno 
z nejdůležitějších témat. 
Zkušenosti bohužel chybí

Magdalena Stejskalová 
je vedoucí Domova pro 
seniory v Rožnově pod 
Radhoštěm. V rozhovoru 
popisuje své zkušenosti 
se školením manipulace, 
kterého se sama zúčastnila. 
V rozhovoru níže mj. 
prozradí, jak školení 
probíhá, co nového přináší 
do denní praxe kromě 
zlepšení manipulace 
s klienty nebo jestli by 
takové školení doporučila 
ostatním. 

Špatnou manipulací můžeme klientovi uškodit



31

situacích – při ranní úpravě v  lůžku, při 
přesunu k sanitce apod. V další části jsme se 
již učili různé způsoby manipulace a také si 
je všichni mohli vyzkoušet. Lektorka klad-
la důraz na  individuální přístup a potřeby 
jednotlivých klientů.

Jste vedoucí domova pro seniory 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Co školení přineslo vám?

Pro mě samotnou toto školení nebylo 
„jen“ o  manipulaci, ale o  celkovém kon-
ceptu péče v  zařízeních sociálních služeb. 
O celkovém přístupu ke klientovi, o vníma-
vosti k jeho individualitě, jeho dosavadním 
zvyklostem a  způsobu života. O  tom, jak 
do péče o klienta dostat i v tom denním ná-
ročném provozu velkých domovů co nejvíce 
prvků individuality a jakési „normálnosti“. 
Ale to je obecně běh na dlouhou trať.

Kolik pracovníků se do 
školení celkem zapojilo? 

Tímto kurzem u nás prošlo cca 75 % pra-
covníků v  sociálních službách. Kurzu se 
zúčastnily všechny vedoucí oddělení přímé 
péče, vedoucí přímé péče, fyzioterapeutka, 

a nakonec i já. Školení jsem se rozhodla ab-
solvovat na  základě ohlasů od  pracovnic, 
které jej již měly za sebou, a musím říci, že 
mě velice oslovilo. Pokud to bude možné, 
budu usilovat o to, aby školením mohly pro-
jít i všeobecné sestry a zbytek týmu přímé 
péče.

Jaké byly odezvy od vašich 
pracovníků, kteří prošli školením? 
Jaké změny následně pozorujete 
na jejich práci? 

Ohlasy na školení byly vesměs pozitivní. 
Pokud byly negativní, tak v tom kontextu, 
že „to je sice pěkné, ale nelze to v běžné den-
ní praxi zavést, protože na to není čas“. Což 
docela chápu, protože toto školení nebylo 
jen o  jednotlivých úkonech manipulace, 
ale o změně způsobu uvažování a o změně 
provádění péče na zařízení. Zaměstnanci si 
ze školení do denní praxe přinesli zejména 
některé jednoduché manipulační techniky 
a prvky, které jim usnadní denní práci. Což 
je dobře. Ale mě  jako vedoucí zaujal zejmé-
na ten celkově odlišný přístup k  péči jako 
takové, a  to už zaměstnanci sami zavést 
nemohou.  Změna je obecně vždy bolesti-

vá, zejména tam, kde se stereotypy a  pra-
covní návyky vytvářejí léta, jsou zaběh-
nuté a v praxi se to tak „vždy dělalo“. Bude 
těžké je hned další den změnit v  denním 
koloběhu a  časovém tlaku. To už je práce 
managementu zařízení, obecně jsme tepr-
ve na  začátku. Zatím jsme si určili první 
malé změny, které chceme do praxe zavést 
a  postupně budeme po  malých krůčcích 
přidávat další. Obecně si myslím, že posky-
tujeme v dnešní době obvyklou a standard-
ní péči, ale určitě je co zlepšovat, zejména 
v otázkách individuálního přístupu a také 
v  otázce šetření si vlastního zdraví u  pra-
covníků.

Pozorujete odezvy i od samotných 
klientů? 

Tak na  to je opravdu ještě brzy. Školení 
jsme dokončili v  listopadu loňského roku, 
s  koncem roku a  začátkem nového bylo 
mnoho dalších povinností, takže až nyní 
jsme dali dohromady, čím začneme a právě 
nyní to zavádíme do praxe.

Co vám na školení chybělo? Napadá 
vás, co byste na školení vylepšila 
nebo změnila? 

Školení bylo podnětné jako celek, ne-
měnila bych nic. Ale co bych přivítala, je 
navazující školení nebo např. přítomnost 
lektora v  praxi u  nás na  zařízení po  něja-
kou přesně defi novanou dobu. To by nám, 
myslím, pomohlo nastartovat u personálu 
potřebu změny.

Doporučila byste školení manipula-
ce i do jiných míst sociálních služeb?

Školení bych doporučila do  všech poby-
tových služeb a také do domácí péče. Všude 
tam, kde je manipulace s  klientem zákla-
dem denní práce.
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