Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Střediska osobní hygieny v MěCKP
Pondělí 22. 2. 2016 bylo pro obyvatele Městského centra komplexní péče slavnostním dnem.
Zahajovali jsme provoz nově zrekonstruovaného Střediska osobní hygieny v přízemí budovy
MěCKP. Investorem této rekonstrukce bylo město Benátky nad Jizerou. Velmi si vážíme
osobní účasti vedení města na této radostné události. Klienti a personál MěCKP mezi sebou
přivítali pana starostu Jaroslava Krále, pana místostarostu RNDr. Pavla Štiftera a pana
tajemníka Marka Maříka a měli příležitost si s nimi i neformálně popovídat, čehož mnozí
z klientů rádi využili.
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zrekonstruovaného Střediska osobní hygieny. Poté měli klienti a naši hosté, mezi kterými
nechyběla penzionovaná dlouholetá ředitelka MěCKP paní Jaroslava Hlaváčková a paní
Emilie Jeřábková, bývalá tajemnice MěÚ, příležitost si prostory prohlédnout.
Nejzajímavějším prvkem střediska je beze sporu zvedací vana Parker pro asistované koupání
s bočním vstupem, kterou je Středisko osazeno. Vana Parker podporuje efektivní koupání a
poskytuje bezpečné a uvolněné prostředí, které přináší maximální přínos pro klienta. Vana je
vybavena regulovatelným systémem pro perličkovou koupel nohou i celého těla. Každý
aspekt této vany je navržen tak, aby šetřil čas. Funkce auto-napouštění umožňuje napouštění
vany, zatímco pečovatel pomáhá klientovi s přípravou na koupel, snadno ovladatelný systém
podporuje efektivní koupání, boční vstup pak snadný transfer klienta do vany bez nutnosti
ručního zvedání. Vana je vybavena integrovaným dezinfekčním systémem, což je
nejefektivnější způsob dezinfekce vnějšího povrchu vany i vnitřního systému perličky.
Středisko je také vybaveno prostorným bezbariérovým sprchovým koutem s madly, který
bude jistě také hojně využíván.
Závěrem svého příspěvku si jménem všech klientů i zaměstnanců

MěCKP dovolím

poděkovat zastupitelstvu města Benátky, které tuto investiční akci schválilo a svým
rozhodnutím tak přispělo k podstatnému zvýšení kvality služeb, které MěCKP poskytuje.
Prostory jsou po rekonstrukci přívětivější a komfortnější nejen pro naše klienty, ale moderní
bezbariérové řešení a špičkové vybavení také šetří čas a námahu personálu MěCKP. Věřím,
že Středisko bude hojně využíváno klienty pobytových i terénních služeb MěCKP a bude
sloužit ke spokojenosti všech.
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