
SEZNÁMENÍ S ODDĚLENÍM SOCIÁLNÍ LŮŽEK

V NEMOCNICI TÁBOR a. s.

Kontakt:

Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Zdravotně sociální pracovnice:

Telefon: 381 60 70 06, 739 684 924

Email: socprac@nemta.cz



KDO JSME?

Oddělení sociálních lůžek je zřízeno   Nemocnicí Tábor a. s. za účelem poskytování

sociálních služeb.

KDE NÁS NAJDETE?

Toto  oddělení  se  nachází  v pavilonu  Interních  oborů  v 6.  patře  při  oddělení

Neurologie.

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍCH LŮŽEK:

Sociální  lužka  Nemocnice  Tábor  a.  s.  poskytují  pobytové  služby  za  úhradu  ve

sjednaném rozsahu.

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. 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby od 19ti let, které již nevyžadují

ústavní  zdravotní  péči,  ale  vzhledem  ke  svému  zdravotnímu  stavu  a  snížené

soběstačnosti vyžadují pomoc jiné osoby.

Do cílové skupiny nepatří klienti, kteří nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jiné

návykové látky,  trpí  akutním infekčním onemocněním, akutní  duševní  chorobou  a

nebo klienti, jejichž chování by závažným způsobem narušilo kolektivní soužití. 
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UKONČENÍ SLUŽBY:

• Péče  je  klientovi  zajištěna  v pobytovém  zařízení  sociálních  služeb,  např.

v Domově  pro  seniory,  Azylovém  domě,  apod.  nebo  v  Domově

s pečovatelskou službou

• Péče  je  zajištěna  v domácím  prostředí  za  pomoci  terénních  služeb  nebo

osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení

• Zdravotní stav klienta již nevyžaduje celodenní péči druhé osoby

• Klient porušuje vnitřní pravidla oddělení sociálních lůžek

• Zdravotní stav klienta vyžaduje hospitalizaci na zdravotním lůžku

UBYTOVÁNÍ:

Oddělení sociálních lůžek při oddělení Neurologie má dvoulůžkové pokoje s vlastním

sociálním zařízením na buňce. Na všech pokojích je TV, radio a signalizační zařízení.

Každý pacient má k dispozici křeslo u lůžka, skříň, zásuvkovou komodu a noční stolek

s uzamykatelnou zásuvkou. Na buňce je též lednice a rychlovazná konvice. Klienti

mají zajištěný úklid, praní a žehlení.

STRAVOVÁNÍ: 

Nemocnice Tábor 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.
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OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE:

Ošetřovatelskou péči poskytuje zdravotnický nelékařský personál (všeobecné sestry,

ošetřovatelky, apod.) na indikaci lékaře. Péče je poskytována 24hodin denně.

LÉKAŘSKÁ PÉČE:

Lékařská péče je klientům dle jejich potřeb k dispozici 24hodin denně. Péči zajišťují

lékaři Oddělení následné péče. Pravidelné vizity jsou prováděny jednou za 4 až 5

týdnů vedoucí lékařkou sociálních lůžek.

Klientům na sociálních lůžkách lékaři předepisují léky na recepty, případné doplatky

za léky hradí klienti. 

Zdravotnické  pomůcky  (plenkové  kalhotky,  podložky,  apod.)  jsou  na  poukazy,

případné doplatky hradí klienti.

Jakékoliv dotazy týkajících se sociálních lůžek Vám sdělí zdravotně

sociální pracovnice Nemocnice Tábor a. s.

4


