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Tisková zpráva Charity Zábřeh ze dne 30. června 2016

Vhodná pomůcka usnadní a umožní seniorům pobyt v domácím prostředí
Charita Zábřeh dovybavila svou Půjčovnu novými zdravotními pomůckami. Reaguje tak na stále
větší zájem seniorů, nemocných ale i pečujících o jejich zapůjčení.
Senior tlačící jednoduchý vozíček s košíkem a sedátkem na odpočinutí. Obrázek doposud známý více
ze západních zemí, můžeme vídat mnohem častěji už i u nás. „O chodítko jsme zaznamenali zvýšený
zájem. Umožní seniorovi vydat se z domu na vycházku, nákup nebo si vyřídit své záležitosti a díky
němu není tolik závislý na pomoci další osoby,“ říká vedoucí Půjčovny zdravotních, rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek Barbora Sedláčková. Chodítka jsou ale jen jedny z pomůcek, které do
půjčovny provozované zábřežskou Charitou nyní nově pořídili. Díky stotisícové podpoře Nadace
Agrofert dovybavili půjčovnu o nejvíce žádané druhy – o dvě elektrická polohovací lůžka včetně
pasivních antidekubitních matrací, tři aktivní antidekubitní vzduchové matrace, čtyři invalidní vozíky
s brzdami pro doprovod a po devíti kusech čtyřkolových a čtyřbodových skládacích chodítek.
„Téměř všechny pomůcky jsme ihned po zakoupení rozpůjčovali. Senioři sice mohou na pomůcky
získat příspěvek od své zdravotní pojišťovny či od Úřadu práce, ne vždy to je ale možné a hlavně je to
časově náročnější. A pokud chce rodina problém vyřešit okamžitě, přijde si tedy pomůcku vypůjčit,“
vysvětluje Barbora Sedláčková. Každému zapůjčení vždy předchází odborné sociální poradenství
z oblasti zdravotních pomůcek, kde se prošetří vhodnost a dostatečnost dané pomůcky, možnost
získat na ni příspěvek, zájemce je informován o sociálních dávkách pro seniory a zdravotně postižené
a také o možnostech další návazné pomoci.
„Aby mohli senioři zůstat v domácím prostředí co nejdéle ať už za pomoci rodiny či profesionálních
služeb, musí mít k tomu vytvořené podmínky. A těch docílí prostřednictvím vhodných zdravotních
a kompenzačních pomůcek,“ objasňuje Barbora Sedláčková. Vedle lůžek, speciálních matrací
a pomůcek k usnadnění pohybu (chodítka, vozíky, berle, schodolezy), zjednoduší rodině péči i
pomůcky k zajištění hygieny (WC židle, nástavce na WC, sedačky do vany, vanové zvedáky) a také
pomůcky k zajištění komunikace. Všechny tyto druhy pomůcek zapůjčuje zájemcům z regionu, v němž
zábřežská Charita působí (Zábřežsko, Mohelnicko, Lošticko, Štítecko, Červenovodsko). Pokud má
dostatek volných pomůcek, neodmítne ani zájemce „přespolní“.
Od ledna 2016 sídlí Půjčovna zdravotních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Zábřeze na
nové adrese – Valová 290/9.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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