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Na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče je zřízeno v LTRN Janov  Oddělení sociálních 

služeb ve zdravotnickém zařízení ( sociální lůžka) . Nachází se na 3.patře léčebny. Pro 

ubytování je připraveno 40 lůžek (dvoulůžkové pokoje, 2x třílůžkový pokoj, 1x dvoulůžkový 

s příslušenstvím). Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, 

obrázky, květiny apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem. 

 

 

Pro koho je naše zařízení určeno 

 
Cílovou skupinou jsou senioři  a zdravotně postižené osoby , které nevyžadují  již  zdravotní 

péči na zdravotních lůžkách, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se 

obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do 

doby, než je klientovi: 

• zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb 

• zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení 

• zajištěno poskytování terénních sociálních služeb 

      

Tyto služby nelze využít 

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 

Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě: 

• zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče na zdravotních lůžkách ve 

zdravotnickém zařízení 

• osoba vyžaduje služby, které zařízení neposkytuje 

• kapacita zařízení je naplněna 

Jaké služby poskytujeme 

• ubytování  

• stravování 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• aktivizační  činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

• zdravotní péči 
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Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je 

zajištěna 

• ošetřujícím lékařem 

• všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu 

• ošetřovatelkami a sanitářkami 

• pracovníky v sociálních službách – přímá obslužná péče 

• zdravotně sociální pracovnicí 

• fyzioterapeutkami 

Při zájmu o sociální službu 

Řízení o přijetí do zařízení je zahájeno podáním písemné „Žádosti o poskytnutí sociální 

služby ve zdravotnickém zařízení „ , která je dostupná na www.janov.cz v Oddělení sociální 

lůžka, nebo přímo u zdravotně sociální pracovnice LTRN Janov. Vyplněnou žádost doručíte 

do zařízení ( poštou, e-mailem, faxem, osobně rodina), součástí Žádosti je i Vyjádření  lékaře. 

Žádost je zařazena do pořadníku žadatelů, o možném termínu nástupu budete  informováni 

sociální pracovnicí našeho zařízení. Příjem je možný pouze ze zdravotního lůžka , nikoli 

z domova. 

 

Před uzavřením ( nebo v den uzavření) Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ve 

zdravotnickém zařízení s Vámi bude naší zdravotně sociální pracovnicí provedeno  sociální 

šetření ( sociální anamnéza), budete Vy nebo Vaše rodina seznámeni  se všemi podmínkami a 

možnostmi při poskytování této služby, se svými právy a povinnostmi, s výší a způsobem 

úhrady a s  Domácím řádem.     

Služba je poskytována za úhradu. Uživatel sociální služby hradí ubytování a stravu ze svého 

příjmu, kdy mu musí po této úhradě zůstat alespoň 15% z jeho příjmu. Rodina se může na 

úhradě služby spolupodílet. 

Úhrada za péči je  stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Pokud o příspěvek na péči 

ještě nebylo žádáno, žádost podá sociální pracovnice našeho zařízení po nástupu na sociální 

lůžko. 

Služba je provozována nepřetržitě a doba návštěv je bez časového omezení. 

 

Vypracovala: Bc.Kotršálová Ilona zdravotně-sociální sestra LTRN Janov, dne 31.1.2017 

http://www.janov.cz/

