Podpora mobility a kognitivních funkcí u klientů sociální služby Nemocnice Český Těšín a.s.
Nemocnice Český Těšín a.s. obdržela v roce 2019 finanční podporu ve výši 58 800,- Kč z Programu na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na nákup pomůcek ke zlepšení mobility,
soběstačnosti, k nácviku kognitivních funkcí, vyplnění volného času klientům a pomůcky umožňující lepší manipulaci
s imobilním klientem ošetřujícím personálem.

Chodítko Taurus (hydraulické) je v praxi využíváno k rehabilitaci
klientů, především k nácviku a tréninku chůze. Cílem je zvyšování
soběstačnosti klientů sociální služby v každodenních činnostech
(podpora dopravení klienta na WC, na různé aktivity pořádané na
sociální službě, bezpečný pohyb a pocit jistoty jak ve vnitřním, tak i
vnějším prostředí apod.).

Rollboard (rolovací deska) je pomůcka, kterou ošetřovatelský personál využívá k přesunu imobilních klientů lůžka na koupací
lůžko, multifunkční sprchové křeslo či vozík sloužící k pohybu ve vnitřním či vnějším prostoru. Tato
pomůcka je velkou pomocí pro ošetřovatelský personál, ale i pro klienta, který se při změně polohy
cítí bezpečně a komfortně.

Notebook (včetně MS Office) je využíván zejména při pořádání
pravidelných akcí pro klienty sociální služby. Jedná se zejména o
projekt Kinokavárna, kde klienti u „kávičky“ sledují záznamy z koncertů,
zábavné pořady, filmy pro pamětníky. Kinokavárna podporuje
společenský kontakt klientů. Notebook rovněž využíváme u akcí, které
jsou zaměřené na trénink paměti, skupinové aktivity klientů, příprava podkladů pro
akce tematicky zaměřené např. na velikonoce, vánoce, narozeninové oslavy, apod.

Tablet slouží k podpoře procvičování jemné motoriky klienta, pouštění oblíbené hudby nebo
TV pořadů, podpoří práci klienta s internetem - zjišťování aktuálních informací z oblasti
politiky a společenského života, navazování kontaktů se svými blízkými např.
prostřednictvím sociálních sítí, 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.

