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VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ, 
který se uskuteční 21. října 2015 

v Domově pro seniory Věstonická, Brno 

(Věstonická 4304/1, 628 00 Brno) 

od 09.00 do 14.00 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 

Ing. Romana Skála-Rosenbaum 
 

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  
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


