TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
DEN SENIORŮ S NEMOCNICÍ BLANSKO
Nebojme se stáří, naučme se starat o naše seniory
Dne 21.9.2017 pořádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s Městem Blansko vzdělávací
akci pro širokou veřejnost pod názvem "Den seniorů". Jedná se o další krok Nemocnice
Blansko zaměřený na vzdělávání, seznamování, edukaci a informování široké veřejnosti
v problematice péče o seniory, zejména v domácím prostředí.
Rok 2017 je blanenskou nemocnicí vyhlášen jako "Rok seniorů" s cílem poskytnout laické
veřejnosti maximální množství srozumitelných informací, vztahujících se k péči o
seniory, pomoc veřejnosti získat praktické dovedností v péči o seniora v domácím prostředí
a maximálně zpřístupnit potřebné informace a informační materiály, vztahující se k této
problematice. Komplexní problematika péče o seniora zpracovaná týmem odborníků do
ucelených, stručných a srozumitelných informací by tak měla osobám blízkým výrazně
zjednodušit situaci a pomoci se zorientovat v případech, kdy se i oni dostanou do složité
životní situace spojené s péčí o své blízké.
MÍSTO KONÁNÍ: Dělnický dům Blansko, Hybešova 1, Blansko
DATUM: čtvrtek 21.9.2017, 15.00 - 19.00 hodin
VSTUPNÉ: zdarma
PROGRAM:
15:45 – 16:00 ÚVODNÍ SLOVO
16:00 – 16:30 BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK LÉKAŘŮ
 Společně za zlepšení péče o seniory (prim. MUDr. Naděžda Formánková)
 Mozkové příhody: rychlý začátek - dlouhodobá léčba (prim. MUDr. Dušan Tenora)
 I správná výživa je lékem (MUDr. Tomáš Peška)
 Péče o nemocné s ledvinovým onemocněním (prim. MUDr. Jindra Brabcová)
 Rehabilitací ke zlepšení zdraví (prim. MUDr. Jana Novotná)
 Činnost oddělení následné péče (MUDr. Ludmila Juránková)
 Křehkost zdraví ve stáří (MUDr. Karla Klinkovská)
16:30 – 17:00 BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ
 Úloha zdravotně sociálního pracovníka pro nemocnici a v navazující péči při ukončení
hospitalizace (Bc. Zuzana Jakubcová)
 Péče o seniora v domácím prostředí z pohledu všeobecné sestry (Lenka Plhoňová)
 Modelové situace a multidisciplinární spolupráce (Bc. Zuzana Jakubcová, Lenka
Plhoňová)
 Možnosti péče v domácím prostředí z pohledu rehabilitace - úprava prostředí,
bezpečná manipulace, kompenzační pomůcky, domácí cvičení, rehabilitace do domu
(Bc. Barbora Pitříková)
 Podávání stravy a tekutin osobám s poruchou polykání (Mgr. Hana Linhartová)

17:00 – 18:00 SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ
 Město Blansko
 Oblastní Charita Blansko
 Generace Care, z.ú. - pečovatelská služba
 Hospic sv. Alžběty v Brně
Odborné workshopy (přilehlé prostory sálu 15.00 - 19.00 hodin):
1. Workshop Nemocnice Blansko
Praktická ukázka a nácvik bezpečné manipulace a přesunu pacientů v lůžku a mimo ně,
rehabilitační ošetřovatelství, úprava domácího prostředí, použití kompenzačních pomůcek,
domácí cvičení.
Praktická ukázka a nácvik správné techniky polohování a prevence vzniku proleženin, výběr
pomůcek.
Praktická ukázka a nácvik správné techniky podávání stravy a tekutin, pomůcky, postup
zahuštění tekutin.
Praktická ukázka a nácvik neodkladné laické péče.
Lékárna Nemocnice Blansko- prezentace pomůcek pro ošetřování v domácím prostředí,
výživa.
Edukační a informační materiály pro veřejnost.
2. Workshop Město Blansko
3. Workshopy a stanoviště smluvních partnerů
Oblastní Charita Blansko
Generace Care, z.ú. - pečovatelská služba, podpora pečujících rodin
Linet - výrobce nemocničních lůžek a nemocničního nábytku
Meditrans plus s.r.o. - dopravní zdravotní služba
Vitapur - výrobce polohovacích pomůcek
Hartmann - Rico a.s. - pomůcky k hygienické péči, pomůcky při inkontinenci
Lohmann & Rauscher, s.r.o. - pomůcky k hygienické péči, pomůcky při inkontinenci
Tato akce je realizována za finanční podpory Města Blanska.
Poděkování patří i ostatním partnerům, a to:
Linet, Olman, Chrištof, Meditrans plus s.r.o., Hartmann - Rico a.s., Lohmann & Rauscher,
s.r.o., Vitapur, Panep s.r.o., KSMB a mediálním partnerům: Monitor Blansko, Zrcadlo
Blanenska a Boskovicka, My Face, Listy regionů.

Blansku dne 7.9.2017
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

Bc. Kateřina Ostrá
tisková mluvčí
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