
 

 

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 
 

Péče o seniory s demencí 
v pobytových zařízeních sociálních služeb 

 

který se koná 
dne 6. června 2018 

 

v malém sále 

Domu kultury ve Vsetíně, 

Svárov 1055, 755 01 Vsetín 

 
 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům, zejména pracovníkům v sociálních službách, 

specifické problémy osob s demencí a z nich plynoucí požadavky na poskytovanou péči. 

Pozornost bude především věnována následujícím tématům:  

 

 uzpůsobení péče klientům trpícím 
demencí 

 soukromí klienta při 
ošetřovatelských úkonech 

 opatření omezující pohyb 
 

 prevence nedostatečné výživy 

 bezpečné nakládání s léky 

 péče o klienta trvale upoutaného 
na lůžko  

 péče o klienta trpícího bolest

Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv společně s externími 

spolupracovníky ochránce – experty v oblasti zdravotních služeb. Akce má charakter dalšího 

vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách ve smyslu § 111 odst. 2 

písm. e), respektive § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Kancelář vystaví certifikát osvědčující účast. 

 

Účast na semináři je bezplatná.  
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 

odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pondělí 4. června 2018. 

Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

 
Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není zajištěno. 

                                                 
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 

https://www.ochrance.cz/rezervace/
http://www.ochrance.cz/
http://www.ochrance.cz/rezervace/
http://www.ochrance.cz/rezervace/


 

RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

6. června 2018 
 
 

09:00 – 09:30 Registrace účastníků a účastnic 
 

09:30 – 09:45 Systematické návštěvy ochránce v zařízeních sociálních služeb 

     Účel a průběh systematických návštěv 
 

09:45 – 10:30 Přizpůsobení péče osobám s demencí 

 Přizpůsobení péče fázi onemocnění 

 Přizpůsobení prostředí osobám s demencí 

 Přístup personálu ke klientům 
 

10:30 – 10:45 Přestávka  
 

10:45 – 11:15 Přizpůsobení péče osobám s demencí 

 Soukromí při hygieně, na toaletě, při ošetřovatelských úkonech 

 Omezování klientů v pohybu (použití opatření omezující pohyb, podávání 

léků s tlumivým účinkem, uzavřenost oddělení) 
 

11:15 – 12:00 Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče 

 Problematika výživy seniorů 

 Hygienická péče 

 Péče o kůži 

 Vyprazdňování 
 

12:00 – 12:45 Přestávka na oběd 
 

12:45 – 13:45 Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče 

 Podávání léků 

 Péče o klienta s bolestí 
 

13:45 – 14:00 Přestávka 
 

14:00 – 14:45 Poskytování bezpečné ošetřovatelské péče 

 Prevence pádů 

 Klient trvale upoutaný na lůžko 

 Péče o psychickou pohodu klienta 
 

14:45 – 15:15 Diskuse 


