„Dosáhnout
a být na dosah“

ASISTENČNÍ
A TÍSŇOVÁ PÉČE
Máte obavy o zdraví Vašeho
blízkého, který žije sám?
Obáváte se chvíle, kdy může nastat
nenadálá krizová situace typu pádu,
náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu
a jeho život bude záviset na rychlém
přivolání pomoci?

www.andelnadrate.cz

A N D Ě L N A D R ÁT Ě

ASISTENČNÍ A TÍSŇOVÁ PÉČE

NON-STOP pomoc v krizových situacích!
Služba „Anděl na drátě“ je určena
všem, kteří potřebují mít pomoc stále
na blízku. Vedle osaměle žijících
seniorů se zdravotním omezením či
chronickými obtížemi, také osobám
se zdravotním postižením i seniorům
propuštěným z nemocnice do
domácího léčení.
Pomáháme řešit krizové životní situace v přirozeném domácím i venkovním prostředí,
a tím poskytujeme maximum samostatnosti, bezpečí a jistoty pro klienta
i jeho rodinu.

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále na dosah malé
elektronické zařízení s jediným tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve
hlas operátora a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace. I bez stisknutí tlačítka dokáže
zařízení rozpoznat a upozornit na nestandardní situace, například že klient
upadl, či vykazuje déle trvající nehybnost. Zároveň zařízení lokalizuje i místo,
kde se klient nachází.

V případě akutních problémů stačí
stisknout jediné tlačítko. Zařízení
také umí samo rozpoznat a ohlásit
nouzovou situaci.

Odborný asistent
je dostupný 24 hodin
denně a ihned řeší
vzniklý problém.

Podle závažnosti kontaktuje
například členy rodiny nebo
záchrannou službu, která
klientovi pomůže.

Výrazně snižujeme rizika
z následků nehody. Pády
jsou nejčastější příčinou zranění seniorů a jejich následné hospitalizace. Pokud se k seniorovi
dostane odborná pomoc včas
(do 60 minut), ve většině případů je jeho další život bez trvalých zdravotních následků. Naší
službou tedy prodlužujeme
jeho samostatnost a plnohodnotný život o mnoho let. Snižujeme riziko nutné hospitalizace,
potažmo zkracujeme dobu případné hospitalizace.

Senior i jeho rodina tak má jistotu, že se mu vždy dostane rychlé
a optimální pomoci. Získá tím větší sebedůvěru a nemusí si odepírat své
oblíbené činnosti kvůli obavám z nečekaných problémů.

Volitelnou součástí služby je také pravidelná kontrola stavu klienta
či kontrola užívání léků. Pravidelně můžeme seniorovi připomínat, že si
má vzít svůj lék. Tím předcházíme pozdějším vážnějším komplikacím.

Bez mobilního telefonu,
bez měsíčních plateb
za SIM kartu
Náš klient nepotřebuje mobilní telefon.
Zařízení se zabudovaným mikrofonem
a reproduktorem využívá jak pro příjem
hovorů tak i na vlastní volání v rámci
hlasové komunikace se svoji rodinou,
přáteli a známými.

Anděl na drátě je nejen rádcem, je i spolehlivým
pomocníkem pro vše, co senioři potřebují zajistit
pro zdárný chod své domácnosti.
SO U ČÁS TÍ SLUŽBY „A ND Ě L N A D RÁTĚ “ JE TAK É

LINKA DŮVĚRY A BEZPEČÍ PRO SENIORY

NON – STOP pomoc při úzkostných a depresivních
pocitech, pomoc při strachu ze samoty.
PORADNA PRO SENIORY

Pomoc při ochraně seniorů před podvodnými a nekalými obchodními
a dodavatelskými praktikami. Vyhledáme informace nebo zprostředkujeme
dodavatele konkrétní služby s přihlédnutím k referencím. Následně také
zkontrolujeme, jestli vyúčtovaná služba odpovídá běžným cenám.
Pečlivě tak vyhodnocujeme zpětnou vazbu od seniorů, všichni dodavatelé
a poskytovatelé jsou průběžně hodnoceni a prověřováni.

Nasloucháme, poradíme a pomůžeme v kteroukoli
denní či noční hodinu!
Komplexní péče „Anděl na drátě“
Potřebný a smysluplný dárek pro Vaše rodiče, prarodiče a blízké

Cena služby: 380 Kč měsíčně
Cena zařízení (jednorázově):

Hodinky

nebo Přívěšek

2 580 Kč
včetně DPH

SLUŽBU MŮŽETE POSKYTNOUT I FORMOU DÁRKOVÉHO POUKAZU.

Informační linka: 800 555 655

Tel: 730 510 230, 774 705 824

Anděl na drátě, z.ú. I Karlovo náměstí 84 I 547 01 Náchod
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