
Péče o nemocného v domácím prostředí
Ocitli jste se v situaci, kdy se chcete postarat o svého blízkého? 

Potřebujete poradit, získat nové informace?

Chcete si vyzkoušet polohování, posazování, přemístění člověka z lůžka na židli, křeslo...?
Potřebujete vědět, jaké pomůcky budete potřebovat a jak je správně použít?

Chcete si vyzkoušet, jak ošetřovat nepohyblivého člověka, jak provést hygienickou péči,
aniž byste si vy sami způsobili problémy s bolestmi páteře?  

Nemocnice Třinec, p. o., ve spolupráci s nadačním fondem "Zůstaneme doma"
Vám nabízí pomoc při zvládnutí počáteční nejistoty v péči o Vašeho blízkého.

V Nemocnici Třinec, p. o., přímo na oddělení sociálních lůžek si budete moci vyzkoušet, 
jak pečovat o člověka s omezeným pohybem v domácím prostředí, 

poradíme Vám, jaké pomůcky Vám v péči pomohou.

Budeme Vám k dispozici dne 7. února, 4. dubna, 13. června, 19. září a 28. listopadu 2019
v době od 16:00 do 18:00 hodin na oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o.

     www. zustanemedoma.cz                     bližší informace tel.: 606 739 607                                    www.nemtr.cz
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