
Admiral Nurses
Specjalistyczne wsparcie w 
zakresie demencji, którego 
potrzebują rodziny



Wiemy, że życie z demencją może być czasem trudnym 
doświadczeniem, z którym nierzadko przychodzi zmierzyć się w 
samotności.  

Opiekunki i opiekunowie zrzeszeni w Admiral Nurses współpracują z 
rodzinami w celu zapewnienia zindywidualizowanego wsparcia, porad 
ekspertów i praktycznych rozwiązań, których rodziny potrzebują, aby 
bardziej pozytywnie patrzeć na problem demencji, który dotyka ich 
członków każdego dnia.
 
Większość osób zrzeszonych w Admiral Nurses pracuje w 
społecznościach na rzecz NHS, pozostałe pracują w domach opieki, 
szpitalach i hospicjach. 

Admiral Nurses

Jak pielęgniarka/pielęgniarz ze 
stowarzyszenia Admiral Nurses może 
Państwu pomóc?
• Jeśli porozumiewanie się z osobą dotkniętą demencją staje się 

utrudnione, opiekunka/opiekun Admiral Nurse zaproponuje 
wykorzystanie umiejętności i technik, które pomogą Państwu 
pozostać w kontakcie z osobą, którą kochacie.

• Jeśli osoba z demencją wykazuje oznaki lęku lub niepokoju, 
pielęgniarka/pielęgniarz ze stowarzyszenia Admiral Nurse  wspólnie 
z Państwem ustali najlepsze sposoby zapobiegania tym objawom 
lub zarządzania nimi.

• Jeśli będą Państwo przeżywać trudności w uporaniu się z taką 
sytuacją,  pielęgniarka/pielęgniarz z Admiral Nurses zaoferuje 
Państwu najlepszą możliwą opiekę uzupełniającą oraz wsparcie. 

• Jeśli będą Państwo mieli pytania, na które bezskutecznie będziecie 
próbować znaleźć odpowiedź, osoba z organizacji Admiral Nurses 
poświęci swój czas na przeanalizowanie problemu i udzieli Państwu 
specjalistycznego wsparcia, którego będą Państwo potrzebować, 
by rozwiązać problem.



Nazwa organizacji Admiral Nurses została nadana jej przez 
rodzinę Josepha Levy'ego CBE BEM – jej założyciela. 
Joseph cierpiał na demencję naczyniową i 
nazywany był pieszczotliwie “Admiral 
Joe” z powodu swojej miłości do 
żeglarstwa.

Członkowie Admiral Nurses 
nieustannie biorą udział w 
szkoleniach, programach 
rozwojowych i otrzymują 
ciągłe wsparcie od 
organizacji charytatywnej 
Dementia UK. Każda usługa 
świadczona przez Admiral 
Nurses realizowana jest w 
ramach partnerstwa pomiędzy 
organizacją Dementia UK a 
organizacją przyjmującą, która może 
obejmować NHS, władze lokalne i  inne 
organizacje charytatywne.

Organizacja Dementia UK ustala kształt 
programu szkoleń i rozwoju, aby osoby realizujące 
świadczenia opiekuńcze stale znajdowały się w czołówce 
jeśli chodzi o najnowsze zdobycze wiedzy i badań z zakresu opieki 
nad osobami z demencją. Możemy być pewni, że do dyspozycji rodziny 
otrzymującej wsparcie pozostaje prawdziwy ekspert w zakresie 
sprawowania opieki nad osobą dotkniętą demencją.

Jesteśmy gorąco przekonani, że każdy, kto potrzebuje wsparcia 
opiekunki z organizacji Admiral Nurses, powinien je otrzymać, tak 
więc zwiększenie liczby osób zatrudnianych przez Admiral Nurses w 
Wielkiej Brytanii jest naszym priorytetem. Aby nam pomóc lub aby 
uzyskać pomoc, prosimy o odwiedzenie witryny: 

www.dementiauk.org.

“Podobnie jak latarnia morska w czasie sztormu, moja 
pielęgniarka z Admiral Nurse stoi przy mnie na każdym 
kroku, utwierdzając mnie i prowadząc do pomocy, której 
potrzebuję”-  Mike, sprawujący opiekę nad żoną – Chris.



Poradnictwo i wsparcie

Aby uzyskać poradę i wsparcie prosimy o 
skontaktowanie się z naszą infolinią ds. demencji pod 
numerem 0800 888 6678 lub 
pisząc na adres: helpline@dementiauk.org
Kontakt z organizacją Dementia UK 

info@dementiauk.org 
www.dementiauk.org

Prosimy o wsparcie organizacji Admiral Nursing

Finansowanie naszej ważnej pracy oparte jest o darowizny dobrowolnie 
wnoszone przez członków społeczności. Przekazując swój datek 
pomogą Państwo zapewnić rodzinom specjalistyczną opiekę w procesie 
obcowania z demencją i wsparcie, jakiego rodziny te potrzebują. 
Dziękujemy. 

Prosimy zadzwonić pod numer 0300 365 5500  
lub odwiedzić witrynę www.dementiauk.org/donate
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