
Medica má lepší podmínky  
pro pomoc nemocným
Umírání nemusí být synonymem 
pro bolest, utrpení a osamělost. 
O to, aby bylo důstojným roz-
loučením v domácím prostředí, 
se starají pracovníci společnosti 
MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Její služby oceňují lidé již od roku 
2007. Nabízí je 24 hodin denně, jako 
jediná v našem regionu. „Pomáháme 
nemocnému a jeho rodině zvážit mož-
nosti domácí péče v případě, kdy pobyt 
v nemocnici již není nutný a chtějí pro-
žívat poslední chvíle spolu doma. Po 
dohodě s lékařem zajišťujeme všech-
ny odborné výkony – aplikaci injekční 
a infuzní terapie, odběry krve,  převa-
zy atd.,“ vysvětluje Danuše Walacho-
vá a dodává, že je to pouze část služeb, 
které klientům nabízí. Pracovníci spo-
lečnosti také zaškolují rodinu v ošetřo-
vání nemocného a v používání zdravot-
ních a kompenzačních pomůcek, které 
Medica i zapůjčuje.

I když společnost o klienty nemá 
nouzi, své služby pořád rozvíjí. Své pra-
covníky proškolila v používání prvků 
bazální stimulace. Zdravotníci absol-
vovali kurz Bazální stimulace, který je 
akreditován Ministerstvem zdravotnic-

tví České republiky. Společnost Medi-
ca zdravotní péče, s.r.o. nakoupila také 
kompenzační pomůcky nezbytné k pro-
vádění bazální stimulace.

Cílem bazální stimulace je zlepšit vní-
mání pacientů. Umožňuje komunikaci 
s okolím, zvládnutí orientace v prostoru 
a čase. Zdravotníci musí poznat svého 
klienta, jeho zvyky, potřeby. Součástí ba-
zální stimulace jsou i masáže těla, dote-
ky, koupele, zábaly. Tato metoda je ur-
čena lidem, kteří mají porušené vědomí.

Terén, ve kterém společnost pomá-
há potřebným, je náročný i z pohledu 
dostupnosti. Jsou v něm místa, kam 
se zdravotníci můžou dostat pouze 

pěšky.  Zvláště v zimním období, kdy 
dostupnost některých horských cest 
je komplikovaná, mnohdy i nebezpeč-
ná. Zdravotníci tak musí chodit pěšky 
i v nepříznivém počasí, mnohdy s těž-
kým zdravotnickým vybavením. Proto 
díky  Programu švýcarsko-české spo-
lupráce společnost Medica zdravotní 
péče, s.r.o. letos rozšířila svůj vozový 
park o dva nové vozy, které usnadňují 
dojezd k lidem, kteří její služby potře-
bují. Jelikož se jedná o auta s pohonem 
na čtyři kola, cesty za klienty do míst 
v horách budou mnohem jednoduš-
ší a zdravotníci se k lidem, kteří jejich 
pomoc potřebují, snadněji dostanou.
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