Informacje Dla opiekunów
Kto może samodzielnie zgłosić się w
celu skorzystania z naszego wsparcia:
• osoby mieszkające z osobą ze
zdiagnozowaną demencją
• osoby powyżej 65 roku życia
mieszkające z osobą, która nie
została zdiagnozowana jako chora na
demencję, ale ma problemy z pamięcią
Osoby obawiające się o osobę
mającą problemy z pamięcią powinny
zachęcić ją do wizyty u lekarza
rodzinnego lub zabrać ją na taką
wizytę.

Jak mogę skorzystać ze wsparcia?
• Osoby ze zdiagnozowaną demencją
mogą zostać skierowane przez
dowolnego przedstawiciela opieki
zdrowotnej lub pomocy społecznej.
Wystarczy pokazać mu tę broszurę.
•W
 szystkie osoby ze zdiagnozowaną
demencją mogą zgłosić się same,
dzwoniąc pod numer

0333 399 0031

•O
 soby mające problemy z
pamięcią, które jednak nie zostały
zdiagnozowane jako chore na
demencję, mogą zgłosić się same,
dzwoniąc pod numer

0333 399 0031

Tylko dla pracowników:
Aby skierować pacjenta lub uzyskać
formularz skierowania, należy wysłać
wiadomość na adres:

safeandwell@bedsfire.com

design@bedford.gov.uk
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Demencja

„Bezpieczeństwo
przede
wszystkim”
Dla Mieszkańców
Bedford Borough
Pomagamy chorym na
demencję żyć bezpieczniej
w swoich domach.

Dlaczego zapewniamy to wsparcie?
• Osoby chore na demencję lub mające
problemy z pamięcią są najbardziej
narażone na ryzyko związane z wybuchem
pożaru w domu.
• Aby ograniczyć ryzyko związane z
upadkami lub potknięciami – każdego roku
wielu pacjentów przyjmowanych jest do
szpitala z powodu urazów spowodowanych
upadkiem lub potknięciem.
• Aby pomagać opiekunom osób
ze zdiagnozowaną demencją w
rozpoznawaniu i usuwaniu potencjalnych
zagrożeń w ich domach.

Co obejmuje nasze wsparcie?
• Ocenę ryzyka pożarowego w domu oraz
zapewnienie darmowego wyposażenia
zwiększającego bezpieczeństwo, w tym
czujników dymów.
• Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa na
wypadek pożaru.
• Sprawdzenie warunków życiowych oraz
możliwości w zakresie ogrzewania zimą.
• Porady na temat bezpieczeństwa w
odniesieniu do gotowania, palenia i
otwierania drzwi nieznajomym.
• Skierowania do innych organizacji
pomagającym bezpieczniej żyć i poruszać
się w domu.
• Ograniczone ryzyko – zwiększony poziom
bezpieczeństwa.

Co się stanie, jeśli skontaktuję się lub
zostanę skierowany w celu uzyskania
wsparcia?
Doradca ds. Bezpieczeństwa Domowego,
Stacey, wyjaśnia właścicielowi domu,
jak działa czujnik dymu zapewniany i
montowany w ramach bezpłatnej usługi.

• Doradca ds. Bezpieczeństwa Domowego
umówi termin wizyty domowej.
• Poświęcimy odpowiednią ilość czasu na
zapoznanie się z sytuacją i otoczeniem.
• Poprosimy o podanie pewnych danych
osobowych i zachowamy je. Pomaga to
nam świadczyć usługi na najwyższym
poziomie.
• Zwrócimy się o zgodę na przechowywanie
tych informacji i udostępnienie ich naszym
partnerom w razie konieczności, np. aby
zlecić zainstalowanie poręczy w łazience
lub na korytarzu.
• Przekażemy broszurę na temat
bezpieczeństwa zawierającą wiele z
omówionych przez nas informacji.
• Okażemy szacunek i spróbujemy pomóc
w najbardziej odpowiedni sposób w razie
problemów związanych z komunikacją,
kulturą, zdrowiem lub problemami
fizycznymi.
• Istnieje możliwość umówienia wizyty
kontrolnej, aby odświeżyć sobie to, o czym
rozmawialiśmy.

