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Posuneme Vás

Vás k práci skryté rezervy

o kus kupředu

Namo�vujeme Nalezneme

Jaké výhody 
přinášíme?

Obsah školení
- Kurz vám přinese jiný pohled na ošetřovatelský proces. Pohled, který vychází 
z filosofie pedagogických a ošetřovatelských konceptů a metod zacílených na 
individualitu klientů.
- Zažijete prak�cký nácvik technik, sebezkušenostní cvičení a celodenní 
interakci.
- Společně stanovíme zásady a přístup v ošetřovatelské péči.
- Ukážeme vám možnos� ak�vizace klientů při všedních denních činnostech.
- Naučíte se manipulační techniky na lůžku především ve ver�kální poloze a 
polohování.
- Uvědomíte si vlastní tělo, abyste dokázali chránit vlastní zdraví a cí�li se při 
práci komfortně. 

Náplň školení

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.

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.

Krátce pracovala ve zdravotnictví, působila od roku 2009 jako všeobecná sestra 
v sociálních službách. Dlouholeté zkušenos� se seniory zuročuje v zaměstnání 
Pečovatelské služby. Působí jako odborný poradce pro ošetřovatelství a 
pomáhá sjedno�t poskytování ošetřovatelství i zdravotní péče. Úspěšně v roce 
2019 dokončila vyšší odborné studium diplomované všeobecné sestry. Od 
roku 2016 spolupracuje s firmou DelpSys, jako její lektor školení manipulace. 
Daří se jí poznatky, které předává dál, uplatnit v praxi a naopak vznášet 
zkušenos� z praxe do kurzu manipulace.

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.

Zdravotní sestra a ergoterapeutka. Pracuje u osob s tělesným a mentálním 
pos�žením. Zajímá se o nové postupy a možnos� v péči o lidi s různým druhem 
specifických potřeb. Ráda se podílí na podpoře pracovního týmu tak, aby vše 
dobře fungovalo a všem bylo v práci dobře.

Jana Horová, DiS.

Mgr. Veronika Doksanská Ječná, DiS.

Vladimíra Meruňková, DiS.

Mgr. & Bc. Zdeňka Vlčková



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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