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Zadání – pořízení bezdrátového signalizačního zařízení pro klienty DS 

Krnov (celková kapacita 136 lůžek) 
 

Jedná se o instalaci nového bezdrátového signalizačního zařízení na oddělení Domova se 

zvláštním režimem a tři oddělení Domova pro seniory.  

 

Senioři s poruchami paměti bývají ohroženi svou dezorientací v místě, čase, osobou. Může 

tak dojít např. k odchodu seniora ze zařízení, proto je důležité v moderním systému 

signalizace mít i zakomponovaný prvek, který při průchodu seniora vnějšími dveřmi upozorní 

personál na jeho opuštění zařízení. Signalizační zařízení je také nutné pro klienty, kteří 

využívají svůj čas pohybem po oddělení, společenských prostorech nebo jsou odkázáni jen na 

lůžko. V těchto případech u seniorů se zhoršenou mobilitou nebo naopak zvýšeným výdejem 

energie pohybem po zařízení je vhodné mít náramkový systém signalizace, aby si mohli sami 

v případě potřeby kdykoliv zavolat podporující personál. 

 

Níže uvádíme krátký obecný popis jednotlivých oddělení, počty lůžek, pracovníků na směně, 

návrh možností aj. Nabídněte bezdrátovou signalizaci, která principiálně bude splňovat 

uvedené požadavky na zajištění bezpečnosti klientů.  

 

 

Popis jednotlivých oddělení: 

 

1. Oddělení Domova se zvláštním režimem (DZR) – kapacita 35 lůžek 

 

Na domově se zvláštním režimem jsou k dispozici personálu celkem 4 PC (v pracovně 

pracovníků přímé péče 2 PC a v sesterně další 2 PC), na kterých by byl systém personálu 

přístupný. Počet pracovníků v přímé péči na dané směně je 7.  

Každý z těchto pracovníků by měl k dispozici tzv. kapesní jednotku včetně ochranného 

pouzdra, která hlásí pracovníkovi klienta, který volá o pomoc personál. Na DZR by byly 

pracovníkům k dispozici cca dva nabíjecí stojánky pro dané kapesní jednotky. V případě 

využití radiového přijímače na zachycení signálu budou potřeba dva na celé oddělení tak, aby 

signál dosáhl přes celé oddělení.  

Protože klienti domova se zvláštním režimem důsledkem svého onemocnění mají potřebu 

pohybu, bude na oddělení k dispozici 10 ks speciálních náramků s tísňovým tlačítkem, které 

si klient přímo umístí na ruku a v případě potřeby může alarm zmáčknout a personál zjistí, 

kde se klient nachází. Mimo to bude u každého lůžka umístěn tzv. Bezdrátový pokojový panel 

(tzn. u 35 postelí), další bezdrátové pokojové panely nebo jiné budou umístěny v centrální 

koupelně, společenské místnosti, malé jídelně, respiriu a velké jídelně (tzn. 5 ks), 

dohromady tedy 40ks bezdrátových pokojových panelů. V každé koupelně je poté nezbytné 

umístit Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou pro přivolání pomoci, koupelen je na 

DZR 20.  

Vzhledem k tomu, že klienti v noci vstávají a lidé s demencí mají tendenci k pádům, bude 

zakoupeno 5 detenčních podložek k postelím, které budou alarmovat vstanutí seniora 

z lůžka. DZR je situováno do přízemí budovy, klienti mají tendence často odcházet ze 

zařízení hlavně v případě adaptace na nové prostředí.  
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DZR by mělo být vybaveno nějakým vysílačem lokalizační informace, který bude umístěn ve 

3 vchodech do zařízení a který upozorní ošetřující personál na to, že klient s poruchami 

paměti opustil zařízení.  

 

2. Oddělení č. II (DS) – kapacita 34 lůžek 

 

Na domově pro seniory v 1. patře na II. oddělení jsou 4 PC - na daném oddělení jsou 2 PC pro 
pracovníky v přímé péči a 2 PC pro všeobecné sestry, které zde mají své zázemí. Na těchto PC 
je nutné nainstalovat systém přístupný personálu pro signalizaci. Počet pracovníků v přímé 
péči na dané směně je 6. Potřebný počet speciálních náramků je 10 ks. 
Bezdrátový pokojový panel by měl být u 34 postelí, další bezdrátové pokojové panely budou 
umístěny také v centrální koupelně, společenské místnosti, respiriu, na terase, kuřárně, 
malé jídelně, vířivé vaně, reminiscenční místnosti, velké klubovně, kulturním sále (tzn. 10 
ks), dohromady tedy 44 ks. V každé koupelně je poté nezbytné umístit Bezdrátový nástěnný 
nouzový hlásič se šňůrkou pro přivolání pomoci, koupelen je na II. oddělení 21.  
 

3. Oddělení č. III (DS) – kapacita 34 lůžek 

 

Na domově pro seniory ve 2. patře na III. oddělení jsou 2 PC pro pracovníky v přímé péči, 
kteří zde mají své zázemí. Na těchto PC je nutné nainstalovat systém přístupný personálu pro 
signalizaci. Počet pracovníků v přímé péči na dané směně je 6. Potřebný počet speciálních 
náramků je 10 ks. 
Bezdrátový pokojový panel by měl být u 34 postelí, další bezdrátové pokojové panely 
budou umístěny také v centrální koupelně, společenské místnosti, respiriu, na terase, malé 
jídelně (tzn. 5 ks), dohromady tedy 39 ks bezdrátových pokojových panelů. V každé 
koupelně je poté nezbytné umístit Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou pro 
přivolání pomoci, koupelen je na III. oddělení 20.  
 

4. Oddělení č. IV (DS) – kapacita 33 lůžek 

 

Na domově pro seniory ve 3. patře na IV. oddělení jsou 2 PC pro pracovníky v přímé péči, 
kteří zde mají své zázemí. Na těchto PC je nutné nainstalovat systém přístupný personálu pro 
signalizaci. Počet pracovníků v přímé péči na dané směně je 6. Potřebný počet speciálních 
náramků je 10 ks. 
Bezdrátový pokojový panel by měl být u 33 postelí, další bezdrátové pokojové panely 
budou umístěny v centrální koupelně, společenské místnosti, respiriu, na terase, malé 
jídelně (tzn. 5 ks), dohromady tedy 38 ks bezdrátových pokojových panelů. V každé 
koupelně je poté nezbytné umístit Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič se šňůrkou pro 
přivolání pomoci, koupelen je na IV. oddělení 22.  
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Cena bude obsahovat: 

- Uvedení dle jednotlivých oddělení položkově zvlášť a poté celkovou cenu bez DPH 

- Včetně nákladů na montáž zařízení, případný odvoz obalů, začištění, uvedení do 

provozu, funkčních zkoušek. Součástí dodávky jsou také přívody a napojení na 

elektroinstalaci.  

 

Zvlášť pak uveďte případné další nutné poplatky za provoz, licenci nebo jiné a další kritéria 

dle výzvy pro podání nabídky. 

 

Řešení elektro musí být dle platného PBŘ budovy. Pro lepší  orientace přikládáme v příloze 

potřebné podklady.  

 

 

 

 

 

V Krnově dne 22.3.2021 

 

 

 

Ing. Kateřina Michaliková 

Ředitelka Domova pro seniory Krnov 
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