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a manipulačních technik

Vzdělávací program je akreditovaný MPSV podle § 117 a odst. 1 zákona
o sociálních službách pod číslem 2017/0529-SP/PC

Nástavbové



Posuneme Vás

Vás k práci skryté rezervy

o kus kupředu

Namo�vujeme Nalezneme

Jaké výhody 
přinášíme?

Obsah školení

- Můžete sdílet poznatky z předešlého školení a jejich zavádění do praxe. 
Prostor bude věnován i konkrétním případovým studiím a technikám, jejichž 
zavádění bylo úspěšné méně.

- Získáte poznatky ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče pomocí dobře 
zvládnutých pracovních postupů, technik pro zlepšení vlastní koncentrace a 
soustředění.
- Naučíte se nové způsoby manipulačních technik. Všechny jsou opět 
zaměřeny na ak�vizaci klientů a ochranu vašeho zdraví. Jedná se především o 
přesuny v horizontálních polohách (např. přesun z lůžka na vozík, křeslo, 
toaletní křeslo, židli; přesun z toalety na vozík; z auta na vozík; ze sedu do 
stoje; aj.).
- Společným efek�vním opakováním a prak�ckým nácvikem upevníme zásady 
a přístup v ošetřovatelské péči, ak�vizace klientů při všedních denních 
činnostech a manipulační techniky na lůžku.

Náplň školení

v osmi hodinách



Lektoři

Ergoterapeut, speciální pedagog a lektor, kterého dlouholetá profesní, osobní a 
studijní zkušenost s lidmi s různým typem a stupněm pos�žení a specifickými 
potřebami, dovedla k myšlence, že je čas na změnu. Je přesvědčená, že 
podpora těchto jedinců by měla být profesionální, individuální, svobodná, 
ak�vizační či empa�cká, a to ne jen “na papíře.” Měla by za všech okolnos� 
dávat smysl poskytovateli i uživateli. V posledních letech se věnuje zvyšování 
kvality ošetřovatelského procesu, fyzickou manipulací, psychickou 
nemanipulací, přirozenou ak�vizací při všedních denních činnostech či efek�vní 
komunikací. Snaží se ukazovat, že to jde i lépe a při tom nehodno�t, nekárat, 
nesoudit a nepoučovat.

Ráda překonává své hranice a pomáhá s �m i ostatním. Při práci se v nemocnici 
v Sušici na rehabilitaci a na oddělení lůžek následné péče sekala s nejrůznějšími 
diagnózami u pacientů a vracela je zpátky do běžného života díky nácvikům 
všedních denních činnos�. V domově seniorů ve Kdyni rozšířila svoje znalos� o 
nejrůznější kurzy a ucelené koncepty péče, zde také instruovala nově příchozí 
zaměstnance ve správné manipulaci s klienty. Zároveň školí základy ergonomie 
a prvky ze školy zad, jak se pohybovat, aby záda nebolela. Vystudovala 
bakalářské studium ergoterapie na ZČU a nástavbové magisterské studium 
speciální pedagogiky. Denně úspěšně skládá zkoušky života společně se svou 
rodinou.

Mgr. Veronika Doksanská Ječná, DiS.

Mgr. & Bc. Zdeňka Vlčková

Cena za jednoho účastníka je 1890 Kč.
Minimální počet účastníků je 10. Při vyšším počtu účastníků je
možné dohodnout slevu. Veškeré další podrobnos�, o termínu
a organizaci školení, se dozvíte na telefonním čísle 770 146 778.



Společnost DelpSys byla do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Plzni dne 1.12.2014, oddíl C vložka 30500.

Naše kanceláře najdete na adresách:

Voršilská 10, Praha 1
Na Pankráci 30, Praha 4
Družstevní 580, Kdyně

Kontakt:

+420 770 146 778
objednavky@delpsys.cz
www.delpsys.cz
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