
„...domov pro ty, kteří potřebují vaši lásku a naši péči.“

Roztoky u Prahy



Myšlenka a směřování našeho 
Domova Alzheimer
Každá lidská bytost má právo na důstojné stáří. Život je často nevyz-
pytatelný a zkoušky, záměrně nepíšeme překážky, ale zkoušky, které 
před nás staví, jsou těžké, z určitého pohledu se mohou zdát i kruté či 
nespravedlivé. V našem Domově se snažíme, aby čas, který je našim 
klientům dán, byl smysluplný a laskavý. Pečlivě sledujeme vývoj v oblasti 
výzkumů z oblasti geriatrie či Alzheimerovy nemoci a nové postupy, po 
konzultaci s lékaři a klienty, zavádíme do naší péče.
Domov znamená zázemí a rodinu. Našim cílem je pro klienty, v rámci 
jejich možností a úrovně jejich vnímání, tento pocit zázemí a rodiny 
vytvořit. Společně slavíme jejich narozeniny i svátky, Vánoce i Veliko-
noce, pořádáme koncerty či zahradní párty.
Život stářím či nemocí nekončí. 

Váš 
Domov Alzheimer    
         

Ing. Karolina Honlová

Ing. Radek Žádník

„...domov pro ty, kteří potřebují vaši 
lásku a naši péči.“

2



Registrované  
sociální služby
Domov se zvláštním režimem
Domov Alzheimer je pro naše klienty 
skutečným domovem, ve kterém 
poskytujeme dlouhodobé pobytové 
služby, celodenní stravu nebo praní 
osobního prádla, terapeutické služby, 
a v neposlední řadě sociální služby 
poskytované osobám odkázaným na 
pomoc druhé osoby. Zdravotnické 
služby vykonávají naše vlastní 
registrované zdravotní sestry.

Denní stacionář 
Klienti denního stacionáře mohou 
využívat obdobných služeb jako 
klienti domova se zvláštním režimem, 
samozřejmě vyjma pobytových služeb 
a praní osobního prádla. Zařízení 
je určené klientům, jejichž rodinní 
příslušníci potřebují zajistit péči 
o klienta v průběhu dne bez nároku 
na ubytování.
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Kdo je naším klientem  
Služby poskytované v Domově Alzheimer 
jsou určeny klientům, kteří následkem svého 
zhoršeného zdravotního stavu vyžadují celodenní 
komplexní ošetřovatelskou péči. Našimi klienty 
jsou lidé fyzicky a psychicky dlouhodobě nemocní, 
lidé s Alzheimerovým onemocněním a jinými typy 
demence, lidé po náhlých mozkových příhodách, 
s tělesným či smyslovým postižením, a jiným 
chronickým onemocněním, které vyžaduje speciální 
zdravotní péči a pomoc druhé osoby. 

Domov Alzheimer neposkytuje služby osobám, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči 
v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám 
závislým na přístrojích podporujících základní 
životní funkce.  Do péče rovněž nemůžeme 
přijmout klienta, který je díky svému agresivnímu 
chování nebezpečný sobě nebo svému okolí 
a tento jeho zdravotní stav není ovlivnitelný léčbou.
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Spolupráce s rodinou klienta
Návštěvy v našem Domově Alzheimer  
nejsou nijak časově omezené. 
S ohledem na vstávání, ranní hygienu a večerní klid 
našich klientů však doporučujeme uskutečnit návštěvu 
v době mezi 10.00 hod a 18.00 hod. Návštěvy probíhají 
přímo na pokoji klienta s respektováním soukromí 
spolubydlících. K dispozici jsou též společenské 
místnosti, jídelna, terasa či naše zahrada. 
Na našich webových stránkách má rodina klienta 
možnost sledovat aktuality a novinky, informace 
o plánovaných či již uskutečněných akcích. Rovněž 
vydáváme Občasník společný pro všechna naše 
zařízení.
Pravidelně pořádáme společné akce pro klienty  
a jejich rodiny, jako např. hudební vystoupení, 
zahradní párty, vánoční setkání, výlety apod.

Naší filozofií je být domovem.

Volnočasové aktivity
S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 
a schopnostem klienta připravují naši 
ergoterapeuti individuální i skupinový 
volnočasový program, jehož cílem je 
umožnit našim klientům aktivní prožití 
jejich volného času v příjemném prostředí 
našeho domova nebo mimo něj. Naší 
snahou je, aby klienti trávili v průběhu 
dne ve svých pokojích jen tolik času, 
kolik je nezbytně nutné, aby se navzájem 
potkávali, komunikovali, a tím si sami, 
nebo s pomocí našich odborných 
pracovníků udržovali či vytvářeli nové 
sociálně společenské kontakty.

Terapeutické služby
Klienti Domova Alzheimer mohou využívat 
terapeutické služby, jako například:
• ergoterapie
• reminiscenční terapie
• bazální stimulace
• aromaterapie
• canisterapie
• tradiční čínská medicína
• arteterapie
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Vybavení
Objekt disponuje vlastní, 
moderně vybavenou kuchyní, 
prádelnou, výtahem a společnými 
prostory, které slouží pro 
volnočasové aktivity našich 
klientů. Kromě toho mohou 
klienti využívat zabezpečenou 
a chráněnou terasu se zahradou. 
Součástí vybavení každého 
dvoulůžkového pokoje je WC, 
sprcha, elektronicky ovladatelné 
polohovací lůžko a případně 
televizor.
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 Denní život v našem Domově
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Stravování a jídelníček
„ Láska prochází žaludkem“
Dobré jídlo znamená dobrou náladu.   
Náš jídelníček má splňovat dva parametry. 
Musí chutnat, a zejména dostatečně vyživit, 
protože klienti s Alzheimerovou chorobou 
mívají potíže se ztrátou hmotnosti. Je to 
dáno tím, že funkce mozku jsou narušeny, 
a přestože klient přijímá dostatek živin, jeho 
organizmus není schopen je využít. 
Z toho důvodu pravidelně každý týden 
sledujeme vývoj hmotnosti našich klientů, aby 
nedošlo k nežádoucím váhovým úbytkům. 
Pečlivě sledujeme jejich stravování, a těm, 
kteří mají potíže s příjmem stravy či tekutin, 
pomáhají naši ošetřovatelé. V případě vyšších 
úbytků na váze nasazujeme tzv. doplňkovou 
stravu. 
Jídelníček pro Domov Alzheimer byl sestaven 
ve spolupráci s naším odborným garantem pro 
výživu Prof. MUDr. Lubošem Sobotkou, CSc. 
přednostou III. interní gerontometabolické kliniky, 
Fakultní nemocnice Hradec Králové, lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Využíváme sezonní nabídky produktů, ovoce 
a zeleniny ve spolupráci s lokálními dodavateli 
či farmáři. Nepoužíváme náhražky, instantní 
prášky či umělá ochucovadla. 

Dobré 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, touží po lásce 
a něžném doteku. 
Přejeme si, aby Domov Alzheimer byl útulným a bezpečným 
útočištěm, kde se budou naši klienti cítit šťastně.
Výzdobu pokojů tvoří obrázky malované technikou linorytu, které nám 
věnovaly děti ze ZUŠ  Prahy 7, Šimáčkova ulice a E-dílny pod vedením 
akademického malíře Vlastimila Elšíka a jeho manželky Hany Elšíkové. 

www.e-dilna.com

Jana Žádníková, 6 let

Sofie Hulcová, 10 let

Šárka Němečková, 8 let

Anna Maříková, 7 let

Nicole Dostálová, 6 let

Tonda Meissner, 10 let

Dětské linoryty pro Domov Alzheimer 
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Roztoky
První písemná zmínka o Roztokách se nachází 
v panovnické listině z roku 1233, ve které byl 
zmiňován i Petr z Roztok.
Po bitvě na Bílé Hoře se Roztoky dostaly do 
majetku rodu Lichtenštejnů, který si podržel toto 
panství plných stoosmdesát let až do roku 1803.
Počátkem 19. století koupil panství profesor práv 
Josef Mader, a poté v roce 1839 získali statek 
manželé Lederovi, kteří jej vlastnili do počátku 
20. století. Po roce 1948 připadl velkostatek i se 
zámkem státním statkům. Od druhé poloviny 19. 
století se postupně měnil charakter zemědělské 
osady. Roztoky se nacházely na trase vybudované 
Severní dráhy Praha - Podmokly - Drážďany 
a staly se jednak oblíbeným výletním místem, 
jednak atraktivní lokalitou pro zámožné Pražany, 
kteří si v Tichém údolí stavěli vily jako svá letní 
sídla. Většina těchto staveb, vzniklých do 90. let 
19. století, se zachovala až do dnešních dnů. 
V okolí Roztok se nachází množství cyklostezek 
vedoucích podél krásného meandru řeky Vltavy, 
jejíž břehy spojuje roztocký přívoz. V nedalekém 
okolí Roztok se nachází spousta atraktivních 
výletních cílů, jako například národní kulturní 
památka Levý Hradec či roztocký zámek, na 
dohled přes řeku Vltavu pak zoologická zahrada 
v pražské Troji.
V roce 1992 byl v Roztokách postaven hotel 
Alexandra, který v roce 2013 změnil majitele a po 
náročné přestavbě se stal Domovem Alzheimer.
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Domov Alzheimer  
Roztoky u Prahy o.p.s. 
Nádražní 1640 
252 63 Roztoky
50°09‘31.7“N 14°23‘49.3“E
e-mail: roztoky@domovalzheimer.cz 
telefon:  (+420) 220 514 078
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