Poslání:
Svými službami sociální lůžka
poskytují péči a podporů klientům
po dobu, než jim bude zajištěna
podpora a péče ze strany blízkých
nebo než jim budou poskytnuty
ambulantní, terénní či pobytové
služby.

Zvláštní ambulantní péče ve
zdravotnickém zařízení
ústavní péče
(SOCIÁLNÍ LŮŽKA)

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby od 19
let, které nevyžadují ústavní
zdravotní péči, ale vzhledem ke
svému
zdravotnímu
stavu
potřebují pomoc jiné osoby a
z tohoto důvodu nemohou být
propuštěny ze zdravotnického
zařízení.
Zásady:
- služby jsou poskytovány
odborným personálem
- ke klientům přistupujeme
individuálně
- dbáme
na
dodržování
základních lidských práv a
svobod, zejména s důrazem
práva na soukromí

Cíle:
- zajistit klientovi návrat do
rodiny,
popřípadě
pobyt
v zařízení sociálních služeb
- zvyšovat průběžně odbornost
zaměstnanců
- dovybavení fyzioterapie
- prohloubení
spolupráce
s
dobrovolnickou službou
Kapacita:
Sociální lůžka mají 10 lůžek – tato
lůžka jsou umístěna v pěti pokojích,
z toho 1 pokoj je jednolůžkový, 3
pokoje jsou dvoulůžkové a 1 pokoj je
třílůžkový. WC a koupelna jsou
společné, umístěné na chodbě
oddělení. K dispozici je společná šatna.
Každý pokoj je vybaven pro každého
klienta lůžkem, nočním stolkem,
uzamykatelnou skříní, lampičkou a
signalizačním zařízením. Společně je
pak pokoj vybaven židlemi a jídelním
stolem,
polohovacím
křeslem,
chladničkou a také rozhlasovým a
televizním přijímačem. Pro větší
soukromí klientů lze na pokojích využít
zástěny. Ubytování zahrnuje dodávky

tepla, teplé a studené vody, el.
energie, úklid, praní, žehlení, drobné
opravy ložního a osobního prádla,
dále celodenní stravu 3x denně.
Strava odpovídá věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního
stravování. Výběr stravy: normální,
diabetická, dietní.
Návštěvní hodiny:
Pondělí až Neděle a to neomezeně.
Výše úhrady za poskytované služby:
Maximální výši úhrady stanoví vyhl.
č. 340/2007 Sb., v platném znění,
kterou
se
provádějí
některá
ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
Klient je tedy povinen zaplatit úhradu:
- za ubytování v částce 210,- Kč
denně
- za stravování v částce 170,- Kč
denně

Celková měsíční úhrada za
ubytování a stravování se vypočte
vynásobením denní úhrady, tj.
380,- Kč a skutečným počtem
kalendářních dnů v daném měsíci.
Po úhradě za ubytování a
stravování musí klientovi zůstat
alespoň 15% jeho příjmu.
Odmítnutí zájemce:
Zvláštní ambulantní péče (sociální
lůžka) může odmítnout zájemce o
poskytnutí služby a to zejména
v těchto případech:
- osoba
má
infekční
onemocnění
- osoba není starší 19 let
Délka poskytování služby ve
Zvláštní ambulantní péči:
Smlouva o poskytování pobytové
sociální služby ve zdravotnickém
zařízení lůžkové péče je s klientem
uzavírána na dobu určitou,
maximálně však na dobu 12
měsíců.
V odůvodněných
případech lze smlouvu prodloužit.

Kontakty:
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Zvláštní
ambulantní
péče
ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče
Husova 2796
438 01 Žatec
IČ: 25026259
DIČ: CZ25026259

Primář:
Tel: 414 110 400

Vrchní sestra:
Lenka Němcová
tel: 414 110 402
email: nemcova@nemzatec.cz

