úvod

TERÉNNÍ SLUŽBY
Jde o služby, které jsou poskytovány v domácnosti

Pečovatelské služby
Pečovatelská služba je tu pro ty, kteří potřebují pomoc ve své domácnosti. Pomáhá s péčí o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání,
atd.), při osobní hygieně (např. asistence při koupeli), zajišťuje donášky nebo dovážky obědů vč. jeho přípravy a podání, pomáhá při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, praní a žehlení prádla, atd.),
doprovodí k lékaři či na kulturní akce.
Pečovatelská služba zpravidla funguje tak, že pečovatel/ka dochází v předem domluvený čas do domácnosti klienta, a přímo tam mu
asistuje s činnostmi běžného života, se kterými potřebuje pomoci.

Odlehčovací služby
Odlehčovací terénní služba má za cíl zejména ulevit rodinným pečujícím a umožnit jim realizovat se, odpočinout si anebo vyřídit neodkladné záležitosti mimo domov. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální terapeutické činnosti aj.
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úvod
Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je na pomezí zdravotních a sociálních služeb.
Např. je tato zdravotní služba poskytována doma zdravotními sestrami agentur domácí péče, a to na základě doporučení ošetřujícího
lékaře. Služba pomáhá zkrátit dobu hospitalizace, někdy je možné se
díky ní hospitalizaci i úplně vyhnout. Hlavní výhodou domácí péče je
psychická pohoda seniora, který nepřijde o své soukromí a prostředí domova a může být v neomezeném kontaktu s rodinou a zároveň
pod pravidelným zdravotním dohledem a péčí.
Zdravotníci, kteří za klientem docházejí, provádějí potřebné úkony –
převazují rány, měří krevní tlak, aplikují injekce apod.

Paliativní péče
Paliativní péče umožňuje prožít poslední chvíle důstojně a bez zbytečných bolestí. Paliativní péče zahrnuje činnost lékařů, zdravotních
sester, psychologů, sociálních pracovníků a duchovních, kteří zajišťují, aby byli pacient a jeho rodina v co největší míře v dobrém psychickém a fyzickém stavu.
Paliativní péči poskytují mobilní hospice, pobytový hospic v Prachaticích, některé pečovatelské služby přímo v domácím prostředí anebo domovy pro seniory.
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úvod
Domácí hospicová péče
Domácí hospic je integrovaná forma zdravotní, sociální, psychologické a duchovní péče, poskytovaná nemocným všech indikačních,
diagnostických i věkových skupin v terminální fázi onemocnění, ve
vlastním sociálním prostředí, u nichž je předpokládaná prognóza
délky života na základě rozumného lékařského posouzení kratší, než
šest měsíců.
V rámci domácí hospicové péče je poskytována zejména paliativní
péče, to je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje
na léčení vlastního závažného onemocnění.
Zásadní je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb a problémů nemocných.
„Domácí hospicová péče je poskytována pacientům v terminální fázi
onemocnění v jejich vlastním sociální prostředí“.

Centra denních služeb
Bývá to zpravidla dům, kde specialisté poskytují služby lidem, jejichž
situace vyžaduje pomoc někoho jiného. Osoby se zdravotním postižením anebo senioři dojíždějí, aby v centru denních služeb trávili část
dne. Většinou se jedná o bezbariérové prostředí, kde klienti využívají
nabízené aktivity a péči tamního personálu.
Tuto službu často využívají rodiny, které pečují o své blízké, ale její
členové zároveň musí chodit do práce.
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terénní služby

ARCHA BOROVANY, O. P. S.
Terénní pečovatelská služba
Kontakt:
Sociální pracovnice
Telefon: 777 62 09 73, 399 499 936
E-mail: info@archaborovany.cz
www.archaborovany.cz
Adresa kontaktního místa:
Žižkovo náměstí 149, Borovany (bývalá škola)
Provozní doba:
každý všední den od 7:00 do 15:00 hodin
Služba je poskytována každý den od 7:00 do 19:00 hodin.
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terénní služby
Poskytujeme terénní sociální služby ve všech obcích ORP Trhové
Sviny, Ledenicích, Zvíkově u Lišova, Libíně a okolí. Péči u klientů
doma zajišťujeme 7 dnů v týdnu od 7 do 19 hodin (po domluvě i v jiný
čas).
Naším posláním je maximálně podpořit seniory a osoby se zdravotním postižením tak, aby mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti
zůstat doma.
Pomáháme rodinám s péčí o své blízké, zastupujeme je v péči, ve
chvílích, kdy oni sami nemohou. V životě doma a důstojném stárnutí mezi svými blízkými vidíme velký smysl a cíl, ke kterému chceme
pomoci jít.
Cílová skupina:
– osoby se zdravotním postižením
– osoby s tělesným postižením
– senioři
Služba poskytuje:
– péči o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– zajištění chodu domácnosti
– doprovod a dovoz k lékaři
– na úřady, dovážku obědů
– podporu při pohybu venku (vycházky)
– sociální poradenství i fakultativní služby
Služba neposkytuje:
– přípravu a podávání léků
– aplikaci injekcí
– převazy
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terénní služby

BORŮVKA, BOROVANY SPOLEK
Terénní pečovatelská služba
Kontakt:
Sociální pracovnice
Tel.: 387 981 969
E-mail: info@boruvka-borovany.cz
Adresa kontaktního místa:
Petra z Lindy 147, Borovany
Provozní doba:
Od pondělí do pátku, v době od 7:00 do 17:00 hodin.
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terénní služby
Sociální služba: Terénní pečovatelská služba
(registrovaná sociální služba)
Nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociální služby. Již
25 let podáváme pomocnou ruku lidem s postižením a seniorům.
Hlavní činností je terénní pečovatelská služba. Cílem služby je pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem
ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim
tak dál zůstat ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí, aby
nemuseli opustit svůj domov.
Cílová skupina: Služby jsou určeny lidem s postižením a seniorům,
od 18 let věku až po starší seniory.
Služba poskytuje:
– především péči o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– ošetření na lůžku
– podání léků
– stravování
– dovoz k lékaři a na pravidelné rehabilitace
– úklid
– nákupy
– pomoc s pracemi na zahradě a kolem domu
– dovoz stravy, apod.
Pro klienty našich služeb máme k dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Dále poskytujeme fakultativní služby: Školku pro seniory a Denní
centrum pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které
jsou určeny nejen pro odlehčení rodinám. Více informací viz Navazující služby, strana 22.
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terénní služby

LEDAX O.P.S.
Pečovatelská služba Ledax
Kontakt:
Riegrova 51
České Budějovice
Tel.: 800 221 022 (ve všední dny 7:30–15:30 hod.)
E-mail: info@ledax.cz,
Web: www.ledax.cz
Kontakt:
Sociální pracovnice střediska Trhové Sviny
Tel.: 725 071 958
E-mail: katerina.sklarova@ledax.cz
Adresa kontaktního místa:
Nábřeží Svat. Čecha 1055
Trhové Sviny
Provozní doba:
časová dostupnost pečovatelské služby na základě dohody
s klientem.
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terénní služby
Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se sníženou
soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o sebe sama nebo o svou domácnost.
Cílová skupina: Senioři
Služba poskytuje:
– dovoz obědů
– pomoc s osobní hygienou
– běžný úklid domácnosti
– nákupy
– praní a žehlení prádla
– běžné pochůzky
– doprovod k lékaři
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terénní služby

ARCHA BOROVANY, O. P. S.
Odlehčovací služba
Kontakt:
Sociální pracovnice
Tel.: 777 627 279
399 499 936
E-mail: podpora@archaborovany.cz
www.archaborovany.cz
Adresa kontaktního místa:
Žižkovo náměstí 149, Borovany (bývalá škola)
Provozní doba:
vždy ve středu od 15:30 do 18:00 hodin
Jednání je možné i v jiných dnech a časech – po předchozí telefonické domluvě.
Služba je poskytována ve všední dny od 7:00 do 15:00 hodin.
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terénní služby
Poskytujeme službu, která umožní rodinným pečujícím ulevit si, zařídit záležitosti mimo domov.
Sociální služba pomáhá rodinným pečujícím tak, aby mohli svého
blízkého opustit a zařídit si vše potřebné. Pracovník může v domácnosti pravidelně setrvat delší čas.
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením a senioři.
Služba poskytuje:
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
– pomoc při osobní hygieně,
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí,
– aktivizační činnosti.
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hospicová péče

HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O. P. S.
Domácí hospicová péče
Kontakt:
Sociální pracovnice
Tel.:739 341 087
E-mail: socialny.sluzby@kleofas.cz
www.hospic.kleofas.cz
Adresa kontaktního místa:
Svatopluka Čecha 20, Třeboň
Dostupnost služby
24 hodin denně včetně víkendů, svátků
Provozní doba/dostupnost služby:
PO, ÚT, ČT, PÁ: 8:00–15:00
ST: 8:00–17:00

12
archa katalog.indd 12

12.11.2018 12:29:48

hospicová péče
Domácí hospicová péče je určena lidem s život ohrožující nemocí,
lidem umírajícím a jejich rodinám, které chtějí doprovázet svého blízkého v prostředí domova.
Hospicový tým doprovází rodinu i v době truchlení po úmrtí jejich
blízkého člověka.
Služba poskytuje:
– domácí hospicovou péči
– terénní odlehčovací službu
– odborné sociální poradenství (na kontaktním místu hospice
i v domácnostech)
– osobní asistenci
Všechny služby jsou poskytovány v okolí 35 km od Třeboně kromě
osobní asistence, která je poskytována pouze na území ORP Třeboň.
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Bohatě vybavena půjčovna je určena do domácího prostředí osob,
které potřebují kompenzační pomůcku. Půjčovna je vybavena chodítky, WC křesly, mechanickými vozíky, elektrickými polohovatelnými
postelemi, antidekubitními matracemi, oxygenátory a mnoha dalšími pomůckami.
Pomůcky lze vypůjčit za finanční úhradu dle platného sazebníku. Pokud je to nutné, zajistíme i dopravu pomůcky do rodiny. Více informací viz Navazující služby, strana 25.
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hospicová péče

DOMÁCÍ HOSPIC SV. VERONIKY
Domácí hospicová péče
Kontakt:
Sociální pracovnice – tel. 731 648 328
E-mail: info@hospicveronika.cz
Web: www.hospicveronika.cz
Adresa kontaktního místa:
Dobrovodská 105/32, České Budějovice
Dostupnost služby
24 hodin denně včetně víkendů, svátků
Provozní doba hospicové poradny
PO–ČT: 8:00–16:00, PÁ: 8:00–13:00
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hospicová péče
Poskytujeme specializovanou domácí zdravotní péči nevyléčitelně
nemocným pacientům, trpícím nejčastěji onkologickou diagnózou,
kterým byla doporučena paliativní/symptomatická léčba.
Dojíždíme k pacientům do domácností kdykoli dle aktuální potřeby –
24 hodin denně, o víkendech i ve svátky. Zaměřujeme se na léčbu
bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
Služba poskytuje:
– zdravotní péči lékařů specialistů
– zdravotní péči sester
– sociální poradenství
– pomoc s hygienou
– praktickou pomoc při úmrtí
– psychologické i duchovní doprovázení
Nemocný tak smí prožít závěr svého života v kruhu Vás, blízkých.
Domácí hospicovou péči poskytujeme v Českých Budějovicích a v okolí do 30 km včetně trhosvinenska.
Ostatní služby dostupné pro občany trhosvinenska:
– psychologické poradenství
– poradenství pro pozůstalé
Pro klienty máme k dispozici půjčovnu kompenzačních pomůcek.
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domácí zdravotní péče

DOMÁCÍ PÉČE „SVĚTLO“
DiS. Renata Zacharová – provozovatel Domácí péče „Světlo“
Kontakt:
Tel.: 777 661 949
Zdravotní sestry „do domu“.
Péči předepisuje Váš ošetřující lékař. Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
LEDAX, O. P. S.
Kontakt:
Riegrova 51, České Budějovice
Tel.: 800 221 022 (ve všední dny 7:30–15:30 hodin)
E-mail: info@ledax.cz,
www.ledax.cz
Kontakt:
Vedoucí domácí zdravotní péče
Tel.: 602 270 724
E-mail: dohp@ledax.cz
Provozní doba:
Časová dostupnost domácí zdravotní péče na základě dohody
s klientem.
Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou – VZP – 111.
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domácí zdravotní péče

IVAS, AGENTURA
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Kontakt:
Dispečink: 386 355 808
387 730 454
Vrchní sestra: 736 605 274
sestry@ivas.cz
www.ivas.cz
Poskytujeme kvalifikovanou a odbornou zdravotní péči v domácím
prostředí osob v Českých Budějovicích a okolí do 20 km.
Péči předepisuje Váš ošetřující lékař. Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

SENIOR SERVIS
Kontakt:
Bc. Lenka Belešová Dis. – vedoucí sestra, jednatelka společnosti
Tel.: 605 460 431
www.seniorserviscb.cz/domaci-zdravotni-pece/
Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou. (VZP – 111, Min. vnitra – 211).

17
archa katalog.indd 17

12.11.2018 12:29:50

navazující služby

NAZARET – STŘEDISKO
HUSITSKÉ DIAKONIE
Centrum denních služeb
Sociálně terapeutická dílna
Kontakt:
Sociální pracovnice
Tel.: 380 123 602
736 711 253
E-mail: socialni.nazaret@gmail.com
Adresa kontaktního místa:
Žižkovo nám. 1,Borovany
Provozní doba:
PO–PÁ: 8.00–14.00 hodin

18
archa katalog.indd 18

12.11.2018 12:29:50

navazující služby
Centrum denních služeb
Hlavní náplní jsou:
– výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
(arteterapie, muzikoterapie, cvičení, předčítání, práce s hlínou,
přednášky atd.)
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy
spřátelených organizací, výlety, doprovody)
– pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí
(komunikace s úřady a institucemi)
– pomoc s hygienou a stravováním.
Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku 18–64 let s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením.
Posláním Centra denních služeb je umožnit uživatelům plnohodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit, v sociálním kontaktu s ostatními uživateli a s podporou jejich soběstačnosti.

Sociálně terapeutická dílna
Hlavní náplní a posláním je dlouhodobá a pravidelná podpora uživatelů ve zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
Zejména přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem, umět si
říci o pomoc, spolupracovat, zvládat pracovní tempo, ovládat potřebné manuální dovednosti, pracovní zručnost, zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný.
Cílová skupina: dospělé osoby ve věku 18–64 let s tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením.
Uživatelé se věnují především práci s hlínou a vlnou, mezi další aktivity patří také vaření, zahradničení nebo pomoc s úklidem.
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navazující služby

FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z. Ú.
Kontaktní místo:
Novohradská 1058/71,
České Budějovice 6,
Webové stránky: www.fokus-cb.cz,
Kontakt:
Bydlení K-Pax (chráněné bydlení)
Působnost na ORP Trhové Sviny
Sociální pracovnice
Tel.: 383 136 220
774 893 657
Sociálně terapeutická dílna
Sociální pracovnice
Tel.: 734 754 199
E-mail: std@fokus-cb.cz
Provozní doba v Českých Budějovicích:
pondělí–čtvrtek 8:00–16:00, pátek 8:00–15:00
Komunitní tým (sociální rehabilitace)
Sociální pracovnice
Tel.: 774 683 260
E-mail: kot@fokus-cb.cz
Provozní doba v Č. Budějovicích ambulantně:
pondělí–čtvrtek 7:30–16:00, pátek 7:30–15:00
Terén:
pondělí–čtvrtek 7:30–16:00, pátek 7:30–15:00
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navazující služby
Poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna
Podpora k aktivnějšímu způsobu života. V prostorách sociálně tera
peutických dílen v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově se
můžete naučit a rozvíjet různé dovednosti, získat i sdílet zkušenosti,
potkat s novými lidmi…
Komunitní tým (sociální rehabilitace)
Podpora a pomoc při hledání práce, bydlení, při vyjednávání na úřadech, s lékařem. Poskytování doprovodů, psychické a emoční podpory, sociální poradenství…
Odborná zdravotní péče lidem s duševním onemocněním na základě indikace psychiatra.
Bydlení K-Pax (chráněné bydlení)
Podpora pro získání dovedností k samostatnému bydlení.
Služba má kapacitu 15 lůžek a je zpoplatněna.
provozní doba nepřetržitá
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
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BORŮVKA, BOROVANSKÝ SPOLEK
Školka pro seniory a Denní centrum pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením
Kontakt:
Sociální pracovnice
Tel.: 387 981 969
E-mail: info@boruvka-borovany.cz
Adresa kontaktního místa:
Petra z Lindy 147, Borovany
Provozní doba:
Od pondělí do pátku, v době od 7:00 do 15:30 hodin

KOMUNITNÍ CENTRUM NOVÉ HRADY
Kontakt:
Hradební ulice, Nové hrady
Tel.: 774766676, koordinátorka KC Lucie Sovová
E-mail: KCNoveHrady@gmail.com
Centrum se zaměřuje na realizaci aktivit přímé komunitní sociální
práce.
Zajišťujeme prostor pro sociální poradenství, presentaci lokálních
sociálních služeb, pomáháme zjišťovat dostupnost sociální pomoci
a realizujeme komunitní sociální práci.
Nabízíme prostor pro presentaci lokálních služeb, pro volnočasové
aktivity a vzdělávací akce.
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ÚŘAD PRÁCE
TRHOVÉ SVINY
Úřad poskytuje sociální poradenství ohledně příspěvků (na péči, na
mobilitu aj.). Řeší finanční podporu na pořízení kompenzačních pomůcek.
Kontakt:
Budovatelská 1009, Trhové Sviny
Telefon 950 109 821, 950 109 822

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ORP TRHOVÉ SVINY
Žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou.
Řešení tíživé sociální situace seniorů a osob se zdravotním postižením.
Sociální poradenství.
Kontakt:
Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny
Tel.: 386 301 443 – vedoucí odboru,
386 301 479 – žádosti do Domů s pečovatelskou službou
386 301 444 – sociální pracovnice
Úřední hodiny
Pondělí 8:00–11:00 12:00–17:00
Úterý
Středa 8:00–11:00 12:00–17:00
Čtvrtek		
Pátek		

Provozní doba
7:00–17:00
7:00–14:00
7:00–17:00
7:00–14:00
7:00–13:00

V neúřední hodiny jsou přijímáni klienti, kteří mají návštěvu domluvenou předem, předvolaní klienti nebo vyřizovány případy, které nesnesou odkladu.
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REHABILITAČNÍ PÉČE, FYZIOTERAPIE
BC. IVA BLÍŽENCOVÁ
fyzioterapeut a praktikant reflexních terapií.
Kontakt:
Tel.: 601 270 000
Věnuji se ošetření bolesti pohybového aparátu, měkkým technikám
a mobilizacím a také nápravě pohybových stereotypů. Dále cvičení
po nemoci či úrazu, včetně citlivé instruktáže rodinných příslušníků
v následné péči z rehabilitačního pohledu. Péče je možná v domácím
prostředí u klienta.

REHABILITAČNÍ
A REGENERAČNÍ CENTRUM
Kontakt:
PhDr. Ludmila Brůhová
Tovární 649, Borovany
Tel.: 387 925 235
606 733 722
www.rehabilitaceborovany.cz

NAZARET
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Kontakt:
Žižkovo nám. 1, Borovany
Tel.: 736 711 253
380 123 602
E-mail: nazaretdilna@centrum.cz
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HOSPICOVÁ PÉČE
SV. KLEOFÁŠE, O. P. S.
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Kontakt:
Sociální pracovnice
Tel.: 739 341 026
E-mail: pujcovna@kleofas.cz
Provozní doba/dostupnost služby:
PO–PÁ: 8:00–15:00, ST: 8:00–17:00

NEJBLIŽŠÍ PRODEJNY
REHABILITAČNÍCH
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Ortoservis

Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
Tel.: 387 432 502
PO–PÁ: 9.00–11.30, 13.00–17.30

MEYRA ČR spol s. r. o.

Matice školské 192/14
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 356 838
E-mail: ceskebudejovice@meyra.cz

DMA

Lidická 2122
340 01 České Budějovice
Tel.: 386 460 069
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ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE
V NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE A. S.
Pokud nemocný nebo rodina mají pocit, že v domácím prostředí budou potřebovat využít sociální služby, mohou během hospitalizace
kontaktovat zdravotně-sociální pracovnice.
Zdravotně sociální péče a související sociální služby jsou nedílnou
součástí léčebného procesu. Služby jsou poskytovány hospitalizovaným i ambulantním pacientům, jejich rodinám a blízkým.
Kontakt:
Psychiatrie, Ortopedie, Neurologie, Plicní
Dolní areál, pavilon G, přízemí
Mgr. Martina Eštoková
Tel: 387 87 8707
E-mail: estokova.martina@nemcb.cz
Odd. následné péče I, Kožní odd., ARO, Kardiologie,
Kardiochirurgie
Horní areál – pavilon O, 4. patro
Mgr. Martina Kališová
Tel: 387 87 4922
E-mail: kalisova.martina@nemcb.cz
Onkologie, Rehabilitace, Interna, Gastroenterologie,
Odd. nukleární medicíny
Horní areál – pavilon C (přízemí u recepce onkologické ambulance)
Mgr. Jitka Trachtová
Tel: 387 87 5183
E-mail: trachtova.jitka@nemcb.cz
Neonatologie, Dětské odd., Gynekologicko-porodnické odd.,
Chirurgie, Infekční odd., Urologie
Horní areál – pavilon K, 4. patro
Bc. Lenka Černá
Tel: 387 87 6361
E-mail: cerna.lenka@nemcb.cz
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Odd. následné péče II., ORL, Oční, Stomatochirurgie,
Úrazová a plastická chirurgie, Neurochirurgie
Dolní areál, pavilon B, 1. patro
Bc. Elena Červená
Tel: 387 87 8207
E-mail: cervena.elena@nemcb.cz
Hlavní náplň činnosti zdravotně sociální pracovnice
– sociální poradenství
– pomoc při řešení různých životních situací, při vyřizování sociálních dávek, podání žádostí do domů pro seniory aj.
– kontakty na organizace působící v oblasti sociálních služeb
– informace o návazné péči po propuštění (domácí ošetřovatelské
a pečovatelské služby, osobní asistence aj.), popř. její zprostředkování
– spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, praktickými lékaři atd.
– v indikovaných případech zajištění hmotné pomoci po propuštění – ošacení, hygienické prostředky
– zvýšená péče o ohrožené skupiny klientů – děti a matky s dětmi,
samoživitelé, osaměle žijící a osoby s dlouhodobě nepříznivým
zdravotním stavem nebo zdravotním postižením, nesoběstačné,
sociálně potřebné, bez přístřeší, osoby s psychiatrickým onemocněním či sociálně vyloučené atd.
Jak požádat o službu
– telefonicky
– prostřednictvím zdravotnického personálu příslušného oddělení
(ošetřující lékař, sestra)
S ohledem na vytíženost všech sociálních pracovníků a jejich pohyb
po jednotlivých odděleních je nutné sjednat si schůzku předem.
Poskytované poradenství je bezplatné.
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Základní informace:
Když pacient/klient odchází do domácí péče – jaké pomůcky může
lékař nemocnice předepsat?
Předepisování pomůcek je plně v kompetenci lékařů. Zdravotní pojišťovny mají nastaveno, v jakých případech lze pomůcku předepsat.
Obecně praktik může předepsat pleny, francouzské hole, hole, případně berle, dále sedačky do vany, sprchové židle, nástavce na WC, židle
do sprchy, klozetové křeslo (tento výčet může být zdravotní pojišťovnou změněn). Pomůcky (v určitém provedení) jsou bez doplatku, některé s doplatkem. Praktický lékař musí mít smlouvu s pojišťovnou.
Pomůcky mimo výše uvedené (tj. lůžka, vozík apod.) předepisuje ambulantní odborný lékař.
V nemocnici se musí rodina domluvit s lékařem, který má pacien
ta v péči. Pokud je indikace pojišťovny (diagnóza) a jde o danou odbornost (rehabilitační lékař, neurolog, internista, ortoped), může
pomůcku předepsat. Komplikací je, že datum na poukazu musí být
nejdříve v den propuštění. Pomůcka, kterou předepíše lékař a podléhá schválení revizního lékaře, nemusí být pojišťovnou schválena.
Zdravotně sociální pracovnice v nemocnici doporučuje pro překlenovací období, než pomůcka projde schválení revizním lékařem
nebo není schválena či indikována, pomůcku zapůjčit a rodině předá
kontakt na půjčovny.
Dostane pacient při propouštění léky k užívání, které mu byly medikovány v nemocnici, a které nezbytně potřebuje, než rodina dojde
k obvodnímu lékaři?
Při propuštění z nemocnice, pokud má pacient nově nasazené léky,
jsou mu vystaveny recepty nebo vydány léky na 3 dny. Pokud se jedná o přípravek podléhající schválení revizním lékařem, dostane něco
pro začátek, aby si stihl přes pojišťovnu vyřídit schválení (např. při
převazech). Pacienti mohou při propuštění z nemocnice využít naši
lékárnu, která je k dispozici 24 hodin denně.
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