Už je to desať rokov, čo CSS TAU Turie prešlo supervíziou aplikácie metód Bazálnej
stimulácie a na základe splnených podmienok nám bol udelený certifikát.
Recertifikácia nášho zariadenia sa uskutočnila 28.októbra 2014.
Bazálna stimulácia je koncept pedagogicko - ošetrovateľskej starostlivosti o ľudí s
ťažkým zdravotným postihnutím, o ľudí v komatóznom alebo apalickom stave, ktorí
vzhľadom k svojmu stavu nemajú možnosť získavať podnety, teda skúsenosti
prirodzenou cestou. Preto je dôležité siahnuť k stimuláciám, ktoré sú im blízke,
príjemné, zohľadňujú ich vývojové možnosti a stupeň postihnutia. Tieto podnety by
mali sprostredkovať skúsenosti so svojim telom, vnímaním samého seba, hraníc
svojho tela a blízkeho okolia.
Pri bazálnej stimulácii vychádzame z individuálnej anamnézy, musíme presne poznať
minulosť obyvateliek, spôsob nažívania a zvykov v rodine, medzi priateľmi. Poznať
podnety, ktoré boli pre obyvateľky v minulosti, t.j. pred ochorením, príjemné,
povzbudzujúce a motivovali ich k aktivite a komunikácii. Taktiež sa využívajú príjemné
a známe predmety, ako napríklad hračky, knižky, či zvuky alebo vône. Všetky dôverne
známe podnety môžu pomôcť obyvateľke stimulovať jej nervovú sústavu a tým ju
podnecovať k zaužívaným reakciám na dané podnety.
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V celom koncepte bazálnej stimulácie figurujú okrem školeného
personálu, príbuzní, ktorí majú najviac informácií z jeho predošlého života
obyvateľky a môžu tak veľmi povzbudivo a pozitívne pôsobiť
na jej vnímanie. Spolupráca s rodinou je základom úspechu pri využití
biografickej anamnézy formou biografického dotazníka.
Práca s konceptom bazálnej stimulácie je celistvá, trpezlivá a snažíme sa
využívať všetky dostupné informácie. Na základe ďalšieho pozorovania
rozvíjame i iné zložky, ktoré vykazujú aspoň nepatrnú odozvu na zlepšenie
vnímania. Pri práci uplatňujeme individuálny prístup, využívame netradičné
metódy práce a používame špeciálne kompenzačné pomôcky. Zavedením
konceptu bazálnej stimulácie sa otvoril nový priestor, ako zlepšiť nielen
zdravotný stav obyvateliek, ale i možnosť ich všestranného rozvoja.
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