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pomáhá s péčí o vaše blízké

P
éče o stárnou-
cího rodiče či 
jinou blízkou 
osobu patří 
mezi náročná 
témata, která 

se týkají nebo budou týkat 
asi každého z nás. Naštěstí 
existují sociální služby, které 
s péčí dokáží pomoci. Jed-
nou z nich je služba Tísňové 
péče ŽIVOTa 90. Tato služba 
je určena všem lidem, kteří 
chtějí i v pokročilém věku žít 
ve svém domácím prostředí 
a cítit se tam v bezpečí.
Služba Tísňové péče nabízí 
klientům díky speciálnímu 
zařízení nepřetržitou hla-
sovou komunikaci a pomoc 
v případě náhlého zhoršení 
jejich zdravotního stavu 
nebo při jiné krizové situaci 
(například když upadnou 
a nedokáží sami vstát nebo 

když se při pádu zraní). Po-
skytuje službu tísňové péče 
seniorům a osobám se zdra-
votním postižením. 
O nouzové situaci se dispe-
čink služby Tísňové péče 
dozví prostřednictvím tlačít-
ka, které má klient neustále 
u sebe, nebo prostřednictvím 
čidla umístěného v klientově 
domácnosti. Pokud čidlo 
dlouho nezaznamená pohyb, 
samo upozorní dispečink. 
Dispečeři se poté s klientem 
spojí, aby zmapovali situaci. 
Pokud se nedaří navázat 
kontakt, zprostředkují po-
moc blízkých nebo složek 
záchranného systému. Pra-
covníci dispečinku zůstávají 
s klientem ve spojení až do 
vyřešení krizové situace 
a aktivně reagují na případné 
změny či nečekané překážky.
Službu využívá například 

paní Světlana, kterou 
sice trápí zdravotní 
potíže, ale i přesto je 
stále aktivní a ráda 
chodí na procházky. 
Někdy ale neodhadne 
své síly a přežene to. 
Naposledy zůstala na 
schodech v mezipat-
ře domu a nemohla 
vyjít až do svého 
bytu. Zmáčkla proto 
tlačítko, které má dosah i na 
chodbu domu, a požádala 
o pomoc. Dispečerka při-
volala smluvní zdravotní 
výjezdovou službu, která jí 
pomohla dostat se domů.
Tísňová péče ŽIVOTa 90 na-
bízí i doplňkovou venkovní 
variantu služby, určenou 
především aktivním klien-
tům. Speciální karta s tla-
čítkem je v tomto případě 
doplněná o GPS.

Součástí obou variant služby 
je i možnost pravidelného 
kontaktu, kdy pracovníci 
služby klientovi zavolají, ze-
ptají se, jak se mu daří a jestli 
něco nepotřebuje.
Díky zařazení tísňové péče 
do Zákona o sociálních 
službách, o níž se zasloužil 
i ŽIVOT 90, lze tuto službu 
hradit z příspěvku na péči.

Tísňová
péče ŽIVOTa 90

Tísňová péče ŽIVOTa 90 
nabízí klientům nepřetržitou 
hlasovou komunikaci 
a pomoc v případě  
náhlého zhoršení jejich  
zdravotního stavu.

www.zivot90.cz/tisnovapece
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