ALZHEIMERCENTRUM FILIPOV, z.ú., Domov se zvláštním režimem
• Alzheimercentrum Filipov patří do sítě 14 zařízení sociální
péče pro osoby s ALZHEIMEROVOU CHOROBOU a jinými typy
demencí
• Společnost Alzheimercentrum má 25 let zkušeností v oboru
• Sociální, zdravotní a ošetřovatelská péče je zajištěna
24 hodin, 7 dní v týdnu
• Poskytujeme komplexní péči, která je individuálně zaměřená na
základě zjištěných osobních přání a potřeb klientů
Cílem je podpořit AKTIVNÍ ŽIVOT KLIENTŮ, prodloužit jejich
soběstačnost a vytvořit jim „NOVÝ DOMOV“ s rodinnou atmosférou

ALZHEIMERCENTRUM JE VÁŠ PARTNER V PÉČI
O PACIENTY S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A DEMENCÍ
PÉČE JE PŘIZPŮSOBENA
PACIENTŮM S DEMENCÍ

Alzheimercentrum Filipov má kapacitu 95
klientů. Personál, odborně proškolený v péči
a v přístupu ke klientům, používá prvky bazální stimulace a validace. Pestrá nabídka
aktivizačních programů napomáhá našim
klientům zachovat stejnou kvalitu života
a zpříjemňuje každý den (reminiscenční terapie, terapeutické panenky, procvičování
kognitivních funkcí, muzikoterapie, aromaterapie a jiné). Klienti mají nastavený individuální plán péče zohledňující jejich aktuální
zdravotní stav a potřeby. Centrum prošlo

POSLÁNÍ

Domov se zvláštním režimem poskytuje
komplexní a individuálně zaměřené celoroční pobytové služby osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence,
které již nemohou zůstat ve svém vlastním
domácím prostředí. Služba pro své klienty
zajišťuje podporu, pomoc a péči ve všech
oblastech života klienta, které klient není
schopen zvládnout samostatně. Nabízí klientům možnost společenských kontaktů,
poskytuje podporu při rozhodování, naplňování přání a vůle klienta s ohledem na jeho
možnosti a schopnosti.

velkou rekonstrukcí a celkovou modernizací, která umožnila rozšíření našich služeb při
zachování stejné kvality poskytované péče.
Naleznete zde dostatek místa k setkávání
a zároveň zákoutí pro klid a soukromí, které
nabízí i park, který je součástí centra. Klientům zpestřují den i holandské zakrslé kozy
z našeho zoo koutku.

NABÍZÍME BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE PÉČE
O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

•

•

•

zajistit individuálně zjištěné a dojednané potřeby klienta v rámci jeho
bio-psycho-sociálních a spirituálních
zvyklostí
poskytovat takovou míru podpory,
kterou klient skutečně potřebuje,
s ohledem na jeho možnosti
a schopnosti
podporovat udržení co nejužšího
kontaktu s rodinou a blízkými klienta

Nabízíme okamžité řešení v případě
náhlého zhoršení zdravotního stavu
nemocného či změně možností pečujících.

JAK POŽÁDAT O SLUŽBU?

•
•

Nabízíme podporu a pomoc v péči
o osoby s demencí.

CÍLE

•

•

Stačí vyplnit žádost o umístění –
www.alzheimercentrum.cz/zadost
Na základě podaných informací
bude domluvena nezávazná schůzka,
při které rodina obdrží veškeré
potřebné informace o zařízení,
potřebné podklady a seznámí se s chodem zařízení

ZÁSADY

•
•
•
•

individuální přístup
podpora samostatnosti a nezávislosti
klienta
respekt a úcta k člověku
bezpečné a příjemné prostředí

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence od 40 let věku, které mají
snížené schopnosti svou nepříznivou sociální situaci zvládat a řešit a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby

774 774 015 socialni.filipov@alzheimercentrum.cz
www.alzheimercentrum.cz/filipov Alzheimercentrum Filipov

