ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH LŮŽEK
Kdo jsme? Kde nás najdete?
Oddělení sociálních lůžek je zřízeno Nemocnicí Jindřichův Hradec, a.s. za účelem poskytování
sociálních služeb. Toto oddělení se nachází v prostorách urologického oddělení budovy D a v
prostorách očního oddělení budovy B v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Poslání sociálních lůžek
Sociální lůžka Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. poskytují za úhradu ve sjednaném rozsahu
sociální služby klientům převážně seniorského věku, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní péči,
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, a
proto nemohou být propuštěni ze zdravotnického zařízení.
Služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno umístění v pobytovém zařízení
sociálních služeb, např. v domově pro seniory, domech s pečovatelskou službou, nebo je zabezpečena
pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení.
Poskytováním služeb podporujeme důstojný a co nejvíce samostatný život našich klientů,
kteří nemohou žít ve svém vlastním prostředí, protože mají sníženou soběstačnost a omezenou
schopnost sebepéče a péče o domácnost.
Cílová skupina
Sociální služby poskytujeme klientům starším 19 let, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního
stavu potřebují pravidelnou podporu jiné fyzické osoby.
Sociální služba není určená pro klienty, kteří nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jsou
závislí na návykových látkách, trpí akutním infekčním onemocněním či duševní chorobou a jejíchž
chování by závažným způsobem narušilo kolektivní soužití.
Ubytování
Oddělení sociálních lůžek má na očním oddělení k dispozici 1 třílůžkový pokoj a 3 dvoulůžkové
pokoje, které mají vlastní sociální zařízení. Na urologickém oddělení se nachází 1 třílůžkový pokoj. Na
všech pokojích je nainstalováno signalizační zařízení.
Klienti mají zajištěný úklid, praní a žehlení.
Stravování
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. má vlastní kuchyň, kde je klientům připravována strava dle
zásad zdravé výživy nebo dietní strava. Klienti mají možnost výběru jídla. Strava je podávána přímo na
pokojích klientů.
Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelskou péči předepsanou lékařem zajišťujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, nelékařským zdravotnickým personálem (všeobecné sestry, ošetřovatelky,...) 24
hodin denně.
Lékařská péče
Lékařskou péči zajišťuje klientům formou návštěvní služby ošetřující lékař, který dochází za
klienty 1krát týdně, event. dle potřeby. Klientům může být dle potřeby zajištěna návštěva u
odborného lékaře. Léky klientům předepisuje praktický lékař, případné doplatky za léky hradí klient.
Zdravotnické pomůcky (plenkové kalhotky, podložky apod,...) jsou na poukazy.
Další informace:
Pro klienty zajišťujeme služby pedikérky a kadeřnice.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte zdravotně sociální pracovnici, která Vám poskytne bližší
informace.

