V Liberci 4. dubna 2013

Tisková zpráva
Odlehčovací služba má další lůžka

Nový pokoj pro poskytování pobytové odlehčovací služby otevřelo koncem března Centrum
zdravotní a sociální péče Liberec v domě s pečovatelskou službou v Burianově ulici. Komfortně
zařízený dvoulůžkový apartmán nabízí přechodné ubytování seniorům a dalším lidem, kteří se o
sebe už nemohou sami postarat a například čekají na umístění do domu pro seniory nebo jsou
v dlouhodobé péči rodiny, která potřebuje na čas vysadit. Do nového pokoje se tento týden už
nastěhovaly první klientky.
Po odlehčovací službě je na Liberecku velká poptávka. Od roku 2008, kdy odlehčovací služba v Liberci
vznikla, se postupně rozrostl počet lůžek ve dvou i jednolůžkových pokojích na 12. Nový pokoj v pátek
29. března slavnostně otevřel společně s ředitelkou centra Lenkou Škodovou náměstek primátorky
pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.
Právě Statutární město Liberec, které je zřizovatelem centra, pomohlo sehnat vhodné prostory, což
nebylo snadné. „Velkou zásluhu na tom má především paní primátorka. Velmi si toho vážíme,
podobnou službu mají jen málokde,“ řekla Lenka Škodová. Radnice také zajistila potřebnou
rekonstrukci bytu.
Navýšení kapacity lůžek a přínos odlehčovací služby ocenil náměstek Kamil Jan Svoboda. „Moje
rodina se stará o babičku, tak mohu z vlastní zkušenosti říct, jak je důležité mít jednou za čas možnost
využít odlehčovací službu. Je to možnost dát babičce nové podněty a rodině prostor k načerpání
nových sil,“ řekl náměstek.
Apartmán má vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout a velkou terasu. Součástí vybavení apartmánu
jsou moderní elektrické polohovací postele, televize, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. Klienti
mají během pobytu možnost navštěvovat programy klubu seniorů, mohou též využít možností
hygienického střediska s perličkovou vanou a vířivými vanami. Péči o klienty zajištuje profesionální
tým složený ze sociálního pracovníka, pečovatelek, zdravotních sester a fyzioterapeutky.
Odlehčovací služba nenahrazuje hospicovou péči, ani léčebnu dlouhodobě nemocných. „Naši klienti
tady mají individuální režim. Dohodneme se s nimi na tom, kdy vstávají nebo kdy chtějí snídani. Pokud
jsou tu na rehabilitační pobyt, pak jim zajišťujeme různé aktivity, například procvičujeme motoriku,
paměť nebo logopedii. S pacienty na vozíčku chodíme v případě pěkného počasí ven,“ doplnila Lenka
Škodová.
Odlehčovací službu poskytuje Centrum zdravotní a sociální péče Liberec ve svých třech domech s
pečovatelskou službou – v Rochlici (Růžovka), Ruprechticích (Fialka) a v ulici Krejčího (Pomněnka).

Kontakt pro média:

Jan Král
Referent propagace a komunikace s veřejností
Odbor kancelář primátorky
Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1
mobil: +420 733 618 706
tel.: +420 485 243 183
e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz

