INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR
Vančurova 2904, 390 01 Tábor • IČ: 60445831 • DIČ: CZ60445831
e-mail: institut@apsscr.cz • www.apsscr.cz
tel./fax: 381 213 332 • mob.: 724 940 126

VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ,
který se uskuteční 21. dubna 2015
ve Středisku sociálních služeb
(Hejnická 538, Praha 9 – Střížkov)
od 09.00 do 13.30 hodin, prezentace účastníků od 08.30 hodin

JAK PEČOVAT O KLIENTY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ
akreditovaným seminářem v rozsahu 6 hodin bude provázet

Mgr. Helena Čálková
Kurz je určen pro pracovníky, kteří poskytují služby sociální péče a sociálního poradenství osobám
nemocným Parkinsonovou nemocí, zajišťují jim pomoc a podporu za účelem prevence sociálního
vyloučení, pomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, důstojné prostředí a zacházení
a zapojení se v nejvyšší možné míře do běžného života.
Obsah semináře:
1. část: teoretická část
 co je Parkinsonova nemoc
o příčiny a vznik nemoci
o příznaky motorické, nemotorické
o typy a formy onemocnění
o časový rozvoj nemoci
o možnosti léčby
2.část: teoretická část
 praktické rady, tipy, jak pomoci a jak si poradit v denních činnostech s nemocným
o komunikace, poruchy řeči a psaní
o pohyb a poruchy chůze
o strava a poruchy polykání, výživa a strava
o spánek a poruchy spánku, vstávání
o hygiena a oblékání
o psychika
o Cestování, domácnost
 rady pro pečovatele, pro nemocné, pro rodinné příslušníky
3. část: praktická část
 Vžít se do role nemocného – po skupinkách
 Zkusit si tipy z praktické části
 Nácviky – chůze, vstávání, obracení se
 Důležitost logopedie + o polykání
 Cvičební jednotka ranní
 Chvilka psychologie

Seminář je pořádán ve spolupraci s občanským sdružením Parkinson-Help.
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Cílová skupina:
 Sociální pracovníci
 Pracovníci v sociálních službách
 Zdravotničtí pracovníci v sociálních službách
Cena semináře:
 Pro členy APSS ČR – 690 Kč za osobu
 Pro nečleny APSS ČR – 1 090 Kč za osobu
Jak se k nám dostanete:
 Metrem do stanice Nádraží Holešovice, odtud autobusem č. 201 do stanice Madlina (cca 10 min).
 Projdete parkem vlevo na ulici Chrastavská, odbočíte vpravo do ulice Dvoudílné, ze které se první
možnou odbočkou vlevo se dostanete přímo ke vchodu do školicího střediska (viz přiložená mapa).
 Z Hlavního nádraží trvá cesta max. 30 minut.

Elektronický formulář přihlášky, storno podmínky a více informací o semináři je uvedeno na www.institutvzdelavani.cz.
Vzdělávací instituce je akreditována u MPSV ČR pod č. j. 2010/213-I dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Seminář je pořádán ve spolupraci s občanským sdružením Parkinson-Help.

