LŮŽKA SOCIÁLNÍ PÉČE

Lůžka sociální péče jsou registrovanou pobytovou sociální službou ve zdravotnictví, která je
poskytována v budově nemocnice ve Městě Albrechticích – tj. Sdružené zdravotnické zařízení
Krnov p.o. Služba poskytuje nepřetržitou pomoc, podporu a péči osobám.
* propuštěným ze zdravotnického zařízení v případech, kdy po propuštění nelze pomoc
nebo péči o osobu zajistit prostřednictvím jiné osoby, terénní sociální služby (např. pečovatelské
služby – zejména z důvodu potřeby nepřetržité péče) a nebo jiné pobytové sociální služby
(zejména z důvodu plné kapacity)
* jimž je nutné zajistit poskytování péče po přechodnou dobu, tj. do doby, než je osobě
zajištěna odpovídající pomoc a péče prostřednictvím jiné osoby, terénní nebo pobytové sociální
služby /délka pobytu je stanovena na 6 měsíců, v odůvodněných případech je možno poskytování
služby prodloužit/.
Služba je k dispozici celodenně a zahrnuje poskytnutí ubytování, celodenní
stravy, pomoc při osobní hygieně, při běžných úkonech péče o vlastní osobu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Uživatelé mají možnost účastnit se individuálních či skupinových aktivizačních a sociálně
terapeutických aktivit – vycházek, cvičení, společenských her, účastnit se pořádaných
společenských akcí, vypůjčovat si knihy, sledovat televizi. Dle požadavků je možné zajistit
využití služeb kadeřnice, manikérky/pedikérky, vyřídit doručování důchodu a pošty do
zařízení, zajistit uložení finančních prostředků v pokladně a úhradu pobytu prostřednictvím
zaměstnance

služby.

Klient hradí ubytování a stravu dle platného ceníku, zdravotní péče je hrazena ze
zdravotního pojištění.
Cílem služby je pomoci uživateli a jeho příbuzným po celou dobu pobytu s řešením
sociální situace, dosažení nejvyšší možné míry soběstačnosti klienta a zajištění návazného
poskytování pomoci a péče v potřebném rozsahu po ukončení pobytu na lůžku sociální péče.
Služba je přednostně (ale nikoli výhradně) poskytována osobám propuštěným ze Sdruženého
zdravotnického zařízení Krnov.
Poskytovatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov p.o.
Pracoviště: Nemocnice Město Albrechtice, budova LDN, Nemocniční 4, 793 95, M.Al.
Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Houdková, tel.: 603 557 265; houdkova.daniela@szz.krnov.cz
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