
 

 

Zkvalitnění péče a podpory uživatelů Sociální služby Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. 

Nemocnice AGEL Český Těšín a.s. obdržela v roce 2021 finanční podporu ve výši 200 161,-Kč 

z programu Na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v 

Moravskoslezském kraji na rok 2021. 

Byl podpořen projekt Zkvalitnění péče a podpory uživatelů Sociální služby Nemocnice AGEL 

Český Těšín a.s., jehož účelem bylo zlepšit materiální podmínky služby, kterou využívají klienti 

s velkou mírou potřebnosti a kteří jsou závislí na celodenní péči druhé osoby. 

Projekt si kladl za cíl zkvalitnit bydlení uživatelů, společných prostor na oddělení Sociální 

služby a vytvořit odpočinkovou zónu v nemocniční zahradě.  

1. Zkvalitnění bydlení uživatelů 

V loňském roce došlo k přestěhování uživatelů Sociální služby do nových pokojů. Uživatelé 

byli ubytování v prostorných dvou lůžkových pokojích a jednom jednolůžkovém pokoji. Zrušil 

se třílůžkový pokoj. Pokoje jsme mohli díky projektu vybavit: 

 

Skříně na osobní věci – které jsou přizpůsobené velikosti pokojů a slouží uživatelům 

k uschování osobních věcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antidekubitní matrace – každý klient má novou antidekubitní matraci ve svém polohovacím 

lůžku – nepostradatelná pomůcka u uživatelů se zhoršenou mobilitou či u zcela imobilních 

klientů. Slouží jako prevence vzniku dekubitů, poskytuje komfortní spaní. 

 

Výklopné zrcadlo pro invalidy – na 1 dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj jsme pořídili tato 

velká výklopná zrcadla pro lepší komfort uživatelů při provádění denní hygieny, apod. Ocenili 

je nejen uživatelé se sníženou mobilitou, ale i personál.                  



 

 

 

TV  - na pokoje uživatelů jsme mohli pořídit větší a modernější televizory. Uživatelé lépe vidí 

na obrazovku i ve velkých prostorných dvoulůžkových pokojích. 

 

 

Rolety okenní – na pokojích uživatelů a v jídelně jsme mohli pořídit praktické a designově 

velmi pěkné rolety. Původní rolety byly již opotřebované a ve špatném stavu. 

 

 

Polohovatelné zdravotní křeslo – uživatelům přináší tato pomůcka větší komfort při 

každodenních činnostech. Je pojízdné, u imobilních klientů je možné využití při různých akcích 



 

(není zapotřebí klienta přemístit s celou polohovací postelí, ale posadit jej do polohovacího 

zdravotního křesla). Kvalita života imobilních uživatelů se díky tomu zvětšuje. 

 

Hygienický vozík Klaro – ocení především personál při provádění hygieny u uživatelů. Je 

skladný, komfortní. 

 

 

Tablet pro seniory – slouží k podpoře procvičování jemné motoriky klienta, pouštění oblíbené 

hudby nebo TV pořadů, navazování kontaktů se svými blízkými např. prostřednictvím video 

hovorů přes skype, nemohou-li aktuálně klienta navštívit osobně, prohlížení fotografií v rámci 

práce se vzpomínkami a hraní interaktivních her zajišťujících trénink paměti (kvízy, piškvorky, 

četba knih, omalovánky, hrací karty, atd.). Je malý, lehký, mohou jej rovněž využít i klienti, 

kteří jsou upoutáni na lůžko.  

 

 

 

 



 

2. Zkvalitnění společných prostor oddělení Sociální služby  

 

Rotoped – skvělá rehabilitační pomůcka, která umožňuje posilovat kardiovaskulární systém, 

zpevňovat svaly, klouby, pomáhá zachovat správné držení těla, udržovat se v kondici, aktivně 

trávit volný čas, apod. Uživatelé mohou využít cvičení na rotopedu pod dohledem pracovníka, 

rotoped je umístěn na chodbě oddělení. 

 

 

Čtyřkolové chodítko – chodítko je předloketní, odlehčené, skládací, nezbytná pomůcka pro 

procházky nejen uvnitř, ale i venku. Využijí ho zejména klienti se zhoršenou stabilitou a 

špatnou mobilitou, kteří by nezvládli pohyb venku s nízkým chodítkem. Přispěje tak ke 

zkvalitnění života uživatelů.  

 

3. Odpočinková zóna v nemocniční zahradě 

 

Hliníkový altán do nemocniční zahrady + nábytek do altánu – slouží uživatelům k relaxaci a 

příjemně stráveným chvílím venku na čerstvém vzduchu se svými blízkými nebo ostatními 

uživateli. V případě příznivého počasí se bude využívat ke skupinovým aktivitám Sociální 

služby, např. skupinového cvičení, čtení pro seniory, muzikoterapie, canisterapie, apod.  

Mohou v něm probíhat i další akce pořádné pro uživatele v rámci Sociální služby. Naskytne se 

tak prostor např. pro smažení vaječiny, oslavy narozenin, apod. 



 

 

                           

 

Projekt přispěl ke zkvalitnění péče a podpory uživatelů naší služby ve všech uvedených 

oblastech. 

 


