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Každá lidská bytost má právo na důstojné stáří. Život je často 
nevyzpytatelný a zkoušky, záměrně nepíšeme překážky, které 
před nás staví, jsou těžké, z určitého pohledu se mohou zdát 
i kruté či nespravedlivé. V Domově Alzheimer děláme vše 
pro to, aby čas, který je našim klientům dán, byl smysluplný 
a laskavý. Pečlivě sledujeme vývoj výzkumů z oblasti geriatrie 
či Alzheimerovy nemoci a nové postupy. Po konzultaci s lékaři 
a klienty je zavádíme do naší péče. 

Domov znamená zázemí, rodinu, bezpečí, jistotu a lásku. Našim 
cílem je vytvořit pro klienty, v rámci jejich možností a potřeb, 
domov u nás. Společně slavíme jejich narozeniny i svátky, 
Vánoce i Velikonoce, pořádáme koncerty či zahradní oslavy.

Život stářím či nemocí nekončí.

Váš 

Domov Alzheimer

Myšlenka a směřování Domova Alzheimer

Ing. Radek Žádník 
 a Ing. Karolina Honlová

Domov pro ty, kteří potřebují vaši 
lásku a naši péči
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Registrovaná sociální služba
Domov sociální péče
Chceme, aby u nás našli skutečný domov lidé, kteří 
si s ohledem na svoje zdravotní omezení již nemo-
hou sami zajistit péči v domácím prostředí. Cílovou 
skupinu tvoří lidé s chronickým duševním onemoc-
něním, zejména s Alzheimerovou nemocí a jinými 
formami demence. Klientům zajišťujeme celodenní 
péči, stravu a ubytování. Vycházíme vždy z indi-
viduálních potřeb klienta a úzce spolupracujeme 
s rodinou.  Poskytujeme profesionální kvalitu služeb.  
Usilujeme o to, aby klienti byli s naší péčí co nejspo-
kojenější.

Klienty našeho Domova jsou lidé se specifickými 
potřebami, kteří vyžadují vzhledem ke své nemoci 
citlivé a důstojné zacházení. Pečuje o ně odborný 
personál pod vedením vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníků. Zdravotní péči klientům poskytují naše 
zdravotní sestry na základě indikací praktického lé-
kaře nebo ambulantních specialistů. Naši odborní 
pracovníci připravují pro klienty pestrý aktivizační 
a volnočasový program, jenž má pomoci vytvářet 
a rozvíjet nové sociální kontakty, tolik potřebné pro 
jejich naplněný a spokojený život. 
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Domov Alzheimer nabízí specializovanou péči o kli-
enty s chronickým duševním onemocněním založe-
nou na propojení komplexní ošetřovatelské a sociální 
péče. Náš přístup se vymyká úrovni běžných tuzem-
ských zařízení sociálních služeb a je inspirovaný tren-
dy západních zemí. Kvalita poskytované péče je mj. 
podmíněna velkým počtem zaměstnanců, především 
pracovníků sociální péče a odborníků se zdravot-
nickým vzděláním (zdravotní sestry, fyzioterapeuti, 
nutriční specialisté atd.).

Podmínkou pro jejich činnost je dostatečné zázemí. 
Domov disponuje plně vybavenou kuchyní, prádel-
nou, výtahy, moderními kompenzačními pomůckami 
a dalším vybavením. 

Maximální kapacita Domova je 96 lůžek, pokoje jsou 
převážně dvoulůžkové vybavené WC, sprchou, ná-
bytkem a polohovacími lůžky. Nabízíme i pokoje 
jednolůžkové, rovněž s vlastním sociálním zařízením. 
Klienti u nás najdou velkorysé společné prostory pro 
svou aktivizaci a odpočinek i bezpečnou zahradu. 
V přízemí objektu se nachází kavárna, kde si mohou 
naši klienti v klidu posedět se svými blízkými nad šál-
kem kvalitní kávy. 

V úzké spolupráci s rodinou se všichni naši odborníci 
snaží beze zbytku naplnit motto „Domov pro ty, kteří 
potřebují vaši lásku a naši péči.“

Specializovaná péče 
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Volnočasové aktivity
Ve spolupráci s vedoucím sociálního úseku připravují naši 
aktivizační pracovníci program pro volný čas našich klientů. 
Aktivity jim nabízíme podle jejich individuálních schopnos-
tí, potřeb a přání. Při nástupu do Domova zjišťujeme, co 
mají klienti rádi, o co se zajímají, jaké mají koníčky a rodin-
né zázemí. Naším cílem je, aby klienti prožili kvalitní život 
s ohledem na své potřeby a zdravotní omezení. Snažíme 
se, aby se cítili potřební a součástí Domova. Aby jim život 
v domově co nejvíce připomínal a nahrazoval jejich běžný 
život před onemocněním.

Týdenní program činností a aktivit, se kterým se klienti pra-
videlně seznamují, vychází z nových trendů péče o osoby 
s demencí, například:

Aktivity probíhají v příjemném prostředí denních místností, 
teras a zahrady. V programu nechybějí ani výlety do blíz-
kého okolí (příroda, muzea, kostel, kavárny, cukrárny, trhy, 
obchody). Za klienty také pravidelně dochází duchovní.

Reminiscenční terapie
Tréninky paměti 
Bazální stimulace
Muzikoterapie 
Aromaterapie
Zahradní terapie 

Canisterapie
Skupinová terapie
Pohybová terapie 
Smyslová terapie 
...a další.
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Jak se žije v našem domově
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Spolupráce s rodinou
Již od narození je rodinné zázemí nepostradatel-
né pro pocit bezpečí a jistoty. Ten si člověk nese 
celým životem a staví na něm svoji budoucnost. 

Proto máme zájem na tom, aby si klienti udrže-
li své rodinné vazby. V Domově může rodina se 
svým blízkým sdílet čas, slavit významné životní 
události, jako například výročí a svátky. 

Pořádáme společenské akce, kterých se může 
zúčastnit klientova rodina či přátelé - např. za-
hradní slavnosti, vánoční koncerty a jiné. Rodiny 
klientů informujeme prostřednictvím webových 
stránek, e-mailu nebo našeho tištěného Zpravo-
daje. 

Návštěvy v Domově jsou možné bez omeze-
ní, v jakýkoli čas s ohledem na zvyklosti klienta 
a provoz Domova. 

Podpora klientova kontaktu s rodinou je pro nás 
jednou z priorit. Proto také velmi vítáme indi-
viduální vycházky našich klientů v doprovodu 
příbuzných nebo čas strávený u svých blízkých 
mimo Domov.

 Zajímají nás názory rodinných příslušníků našich 
klientů. Proto se s nimi pravidelně setkáváme 
a jejich podněty a dobré myšlenky se snažíme 
reflektovat. 
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Stravování a jídelníček
„ Láska prochází žaludkem“
Dobré jídlo znamená dobrou náladu. Náš jídelníček má 
splňovat dva základní předpoklady. Pokrmy musí chut-
nat a zejména dostatečně vyživovat. Klienti s Alzhei-
merovou chorobou mívají potíže se ztrátou váhy kvůli 
narušené funkci mozku. A přestože přijímají dostatek 
živin, jejich organismus není schopen je využít.

Proto pravidelně každý týden sledujeme vývoj váhy na-
šich klientů, aby nedošlo k nežádoucím úbytkům. Peč-
livě sledujeme jejich stravování a těm, kteří mají potíže 
s příjmem stravy či tekutin, pomáhají naši ošetřovatelé. 
V případě vyšších úbytků na váze doplňujeme stravu 
o tekutou výživu tzv. nutridrinky, které indikují podle 
potřeb klientů naši nutriční odborníci. Kromě nutričních 
doplňků stravy také pokrmy mechanicky upravujeme 
s využitím moderních přístrojů. Pro klienty s dietním 
omezením upravujeme pokrmy podle individuálních 
potřeb. 

Jídelníček pro Domov Alzheimer byl sestaven ve spo-
lupráci s naším odborným garantem pro výživu, Prof. 
MUDr. Lubošem Sobotkou, CSc., přednostou III. in-
terní gerontometabolické kliniky z Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, a lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové.

 Využíváme sezónní nabídky ovoce a zeleniny a dalších 
místních potravin od lokálních dodavatelů či farmářů. 
Nepoužíváme žádné polotovary, náhražky, instantní 
prášky či umělá dochucovadla.

Dobré a kvalitní jídlo je někdy ta nejlepší medicína!
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Duše našich klientů a dětská duše mají 
mnoho společného. Ve svém okolí 
a u svých nejbližších hledají oporu, tou-
ží po lásce a něžném doteku. Přejeme 
si, aby Domov Alzheimer byl útulným 
a bezpečným útočištěm, kde se budou 
naši klienti cítit šťastně. Výzdobu poko-
jů tvoří obrázky malované technikou li-
norytu, které nám věnovaly děti ze ZUŠ 
Prahy 7, Šimáčkova ulice a E-dílny pod 
vedením akademického malíře Vlastimila 
Elšíka a jeho manželky Hany Elšíkové. 

Dětské linoryty  
pro Domov Alzheimer
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Spolupráce 
s městem Most
Domov Alzheimer leží ve městě s po-
hnutou historií. Někdejší královské 
město z 13. století, s řadou vzácných 
gotických památek, zboural socialis-
tický stát v sedmdesátých a osmde-
sátých letech pro zisk pouhých 70 
milionů tun uhlí. Jedno z nejkrásněj-
ších a historicky nejcennějších měst 
v Československu s 39 památkovými 
objekty, třemi náměstími, několika 
kostely, barokním klášterem a sta-
rým divadlem tedy doslova proletělo 
za pouhý rok komínem.  

Domov Alzheimer sídlí v jedné 
z někdejších obytných budov no-
vého Mostu, která je ve vlastnic-
tví Mostecké bytové, a.s. Domov 
leží v blízkosti centra a nedaleko 
středověkého hradu Hněvína, jenž 
tvoří dominantu města a je na něj 
hezký pohled přímo z našeho Do-
mova. V letech 2018-2019 proběh-
la celková rekonstrukce budovy 
a v lednu 2020 jsme jej slavnostně 
otevřeli pro klienty za účasti statu-
tárních zástupců města. 
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