Péče o maminku s Alzheimerovou chorobou
Do bezplatné Sociálně právní poradny Kontakt jsem se přišla poradit ohledně další péče o moji maminku. Svěřila
jsem se, že o maminku se sestrou pečuji více než pět let. Mamince je 86 let, trpí Alzheimerovou chorobou a nyní se
přidaly také problémy s nestabilitou a pády. Dvakrát týdně navštěvuje Stacionář Gerontologického centra v Praze 8
(www.gerontocentrum.cz), jiné služby dosud nevyužívala, vše jsme zajišťovaly my, dcery. Byla se mnou probrána
možnost posílení terénních sociálních služeb v bydlišti – návštěva Stacionáře Gerontologického centra každý den
s využitím

bezbariérové

dopravy

Hever,

tel.

216 216

444.

Doporučili

mi

osobní

asistenci

Hever

(www.osobniasistent.cz), která zajišťuje péči 24 hodin denně a mamince může pomoci ráno při vstávání a přípravě
do stacionáře nebo večer při příjezdu a ukládání maminky na lůžko dle našich časových možností. Dále mi doporučili
kompenzační pomůcku chodítko se sedátkem, které dobře snižuje riziko pádu, a je ho možné získat na předpis
odborného lékaře neurologa, ortopeda, ortopedického protetika nebo rehabilitačního lékaře. Dostala jsem kontakt
na půjčovnu kompenzačních pomůcek Polámaný mraveneček, tel.777 709 193, kde je možné chodítko okamžitě
zapůjčit a vyzkoušet. Prohovořili jsme také pobytové sociální služby – domovy pro seniory se zvláštním režimem, kam
výhledově uvažujeme o podání žádosti. Byl mi předán Adresář sociálních služeb pro seniory s přehledem sociálních
služeb v Praze a blízkém okolí a potřebnými kontakty. Na závěr jsme hovořili o příspěvku na péči, který maminka
pobírá. Vzhledem výraznému zhoršení zdravotního stavu maminky je možné, aby si maminka na úřadu práce
požádala o zvýšení příspěvku na péči, který jí pomůže se zvýšenými finančními náklady na zajištění péče o svoji
osobu. Díky ochotnému přístupu sociální pracovnice již nejsem na problém sama. Děkuji.
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Tel.: 222 515 400; 731 602 089
Více na www.csspraha.cz

