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Alzheimer poradna Vysočina má za sebou ve Žďáru nad Sázavou rok činnosti
Již rok funguje v prostorách Senior Pointu ve Žďáru nad Sázavou Alzheimer poradna
Vysočina. Pomáhá lidem, kteří trpí demencí, i jejich blízkým, kteří o ně pečují. Služby
poradny mohou občané využívat dvakrát do měsíce. Za rok poradenství využila více než
stovka lidí, kteří se u svých blízkých potýkají s důsledky tohoto onemocnění.
„V poradně řešíme široké spektrum situací, které v každodenním životě nemocného
s demencí nastávají. Blízkým poradíme, jak upravit lůžko nebo byt, aby byla již tak náročná
péče o nemocného snesitelnější a abychom přispěli k prodloužení období, kdy rodina zvládne
péči o nemocného v domácím prostředí,“ říká odborná pracovnice poradny Marcela
Rýpalová.
Ta vysvětluje pečujícím také princip onemocnění a změny, které v důsledku demence
nastávají v myšlení jejich blízkého. Nutné je například změnit způsob komunikace a správně
dávkovat informace. „Tím se snažíme snížit množství nedorozumění mezi nemocným
a pečujícím , která vedou k oslabování vzájemné důvěry a ke stresu na obou stranách,“ říká
Rýpalová.
Alzheimer poradna funguje v prostorách Senior Pointu každou první středu v měsíci od 8 do
15 hodin, v případě potřeby také každé třetí úterý v měsíci v době od 13 do 17 hodin. Na
konzultaci je nutné se předem objednat na telefonních číslech 733 629 018 nebo 561 111
323, popř. na mailové adrese poradkyně rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz.
Poradenství může být anonymní a je poskytováno zdarma.
Se žďárským Senior Pointem Alzheimer poradna Vysočina aktivně spolupracuje také při
organizaci besed o prevenci, léčbě a rozšiřování povědomí veřejnosti o Alzheimerově
chorobě. Za uplynulý rok nabídl Senior Point tři takové besedy. Zúčastnilo se jich více než
šedesát zájemců.
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Alzheimer poradna Vysočina je registorovaná sociální služba domova Ždírec, příspěvková organizace. Posláním
služby je poskytování odborné poradenské a podpůrné činnosti nemocným Alzheimerovou chorobou a jinými
demencemi, jejich rodinám, pečovatelům i široké veřejnosti. Prioritou je podpora kvalitního a důstojného
života nemocných v jejich přirozeném prostředí. Služba je určená pro nemocné trpící Alzheimerovou chorobou
či jinými typy demence od 26 let a pro jejich rodinné pečující a profesionální pečovatele od 18 let. Více na
www.alzheimerporadnavysocina.cz.
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