V Boskovicích otevřeli nový domov pro seniory BeneVita
Boskovice * Začátkem června se v
Boskovicích otevřel nový domov pro
seniory společnosti BeneVita na ulici
Hybešova. Zařízení, které se specializuje převážně na klienty trpícími
Alzheimerovou chorobou a různými
typy demence, nabízí také místa pro
seniory. Zajištěna je nepřetržitá péče
poskytovaná odborným personálem,
široká nabídka volnočasových aktivit,
a to vše v příjemném prostředí vyššího standardu.
Za poslední měsíce postavila společnost BeneVita vskutku výrazné
zázemí připravené nabídnout domov
pro 140 klientů. „Půjde v pořadí o
třetí dokončené zařízení společnosti
po Domově Sychrov a Domově
Minkovice v Libereckém kraji. Ve výstavbě jsou také domovy v Kamenici
nad Lipou a Ivančicích. Provozujeme
služby Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Přibližně

z osmdesáti procent bude domov
určen pro klienty služby Domova
se zvláštním režimem, zbylá část je
určena službě Domov pro seniory“,
přiblížila ředitelka domova Veronika
Šilhanová. V bezbariérovém zařízení
jsou vytvořeny prostorné chodby,
výtahy jsou uzpůsobené pro převoz
lůžek a z klubovny pro společné
aktivity nechybí nádherný výhled na
boskovický hrad.
Pro klienty je připravena nepřetržitá
a kvalitní péče. „Vždy je ve službě
zdravotnický personál, který sleduje
celkový stav klientů, dále zaměstnanci přímé péče, kteří se podílí na
zajištění jednotlivých sebeobslužných
činností. Zároveň máme aktivizační
pracovnice, které jsou klientům k
dispozici při využití volnočasových
aktivit, zajištění styku s okolním
prostředím, či nabídnutím kreativních
a interaktivních činností přímo v pro-
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Pokoj v domově pro seniory Benevita v Boskovicích.
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Domov pro seniory BeneVita v Boskovicích.
středí našeho domova. Záleží však
vždy na individualitě každého klienta
a jeho osobních potřebách,“ pokračuje ředitelka s tím, že dále nechybí ani
rehabilitační pracovníci.
K dispozici je také vlastní kuchyně
s prostornou jídelnou a stravováním
šestkrát denně. Po celý den je zajištěn
pitný režim s možností vaření čaje či
kávy.
Nesmírně důležité je kromě nepřetržité ošetřovatelské péče zdravotních
sester také zajištění lékařské péče.
„Naše zařízení navštěvuje v pravidelném intervalu praktická lékařka a také
máme vlastní lékařku z oblasti psychiatrie, která se přímo specializuje na
pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Klientům jsme schopni zajistit i
další lékařské vyšetření mimo zařízení
našeho domova. V případě plánované
návštěvy lékaře, využíváme převozovou sanitu vždy za doprovodu perso-

nálu,“ ujistila Šilhanová.
Velmi důležitá je pro společnost
BeneVita návaznost na rodinné příslušníky. „Dbáme na udržování rodinných vazeb a snažíme se maximálně
vycházet vstříc. Nabízíme osobní
účast na různých aktivitách, možnost
uspořádat společné oslavy, podporujeme zájem rodiny trávit s klienty čas i
mimo domov. Jsme ale také rádi součástí města a máme zájem pracovat na
propojování generací. Rádi bychom
tak občas pozvali místní školky, školy
nebo zájmové kroužky.“
Další informace mohou zájemci získat na webových stránkách www.boskovice.dsbenevita.cz, mailové adrese
boskovice@dsbenevita.cz nebo telefonním čísle 602 661 575.
„Budeme se těšit na osobní schůzku v našem domově, kde se zájemci
dozví vše potřebné“, uzavřela Šilhanová.(Luke)

