Vojenská nemocnice Olomouc,

založena v roce 1748

Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, IČO 60800691

Informace o poskytování sociálních služeb
ve Vojenské nemocnici Olomouc (VNOL)

Pro koho je služba určena
Sociální služba je určena pro osoby, které jsou především z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti
běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají
zajištění či příjímání stravy, zajištění osobní hygieny, oblékání a pomoc při
pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního
života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní
potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.
Jestliže osoba dosud není příjemcem příspěvku na péči, ale je závislá na pomoci
jiné osoby, lze o příspěvek na péči požádat v průběhu pobytu, žádost podává
klient, jeho zákonný zástupce nebo sociální pracovnice Vojenské nemocnice
Olomouc (dále VNOL).

Vymezený okruh osob
Jedná se o seniory (od 65 let výše) a osoby s jiným zdravotním postižením
(od 27 let výše), kteří jsou držiteli osvědčení:
- veterána 2. světové války (podle zák. č. 255/1946 Sb.) a jeho manželky
nebo
- novodobého válečného veterána (podle zákona č. 170/2002 Sb.).
Informace o službě:
sociální lůžka jsou provozována v rámci oddělení Léčebna
dlouhodobě nemocných (dále
LDN) v rekonstruované budově tzv. hospodářského dvora
VNOL,
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většina pokojů má vlastní bezbariérové hygienické příslušenství, pokoje
jsou vybaveny polohovatelnými postelemi, dorozumívacím zařízením,
nočními stolky, šatními skříněmi, kuchyňskou linkou, ledničkou, stolem
a židlemi, televizí, křeslem,
služba je poskytována celodenně a celoročně.

Konkrétní činnosti, nabízené aktivity, výkony
Sociální péče zahrnuje - zajištění bydlení v 1-3 lůžkových pokojích,
poskytování celodenní stravy z vlastního stravovacího provozu včetně
dietního stravování, výměnu a praní prádla, pomoc při úkonech osobní
hygieny a zajištění ošetřovatelské péče, zajištění návštěv lékaře a jiných
zdravotnických pracovníků dle stavu klienta. Dle přání klienta zajišťujeme
služby charakteru kadeřníka, holiče, manikúru, pedikúru, dobrovolníka,
společenské a kulturní akce (vystoupení umělců, vánoční besídka,
mikulášská nadílka). Sociální pracovnice poskytuje služby sociálního
poradenství.
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Služba není určena pro osoby:
které mají zájem o jinou sociální službu a nepatří do vymezeného okruhu
osob, jimž je služba ve Vojenské nemocnici poskytována;
nemá-li VNOL dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby, o kterou osoba
žádá;
jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní ústavní zdravotnickou péči;
s akutním infekčním onemocněním (tj. osoba s infekčním a parazitárním
onemocněním všech druhů a stádií, při kterých může být zdrojem nákazy);
jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití, (tj. osoba s psychickou poruchou nebo
psychózou, která může ohrožovat sebe nebo svým chováním znemožňuje
klidné soužití v kolektivu);
s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií;
osoba s mentální poruchou;
kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby ve VNOL nebo
v jiném zařízení provozujícím sociální služby z důvodu porušování
povinností vyplývajících ze smlouvy a od vypovězení smlouvy uplynulo
méně než 6 měsíců.
Co je potřeba doložit:
1) vyplněný formulář Žádost o poskytnutí sociální služby,
2) plnou moc podepsanou žadatelem, pokud žádost vyřizuje jiná osoba než
žadatel, příp. Listinu o ustanovení opatrovníka, není-li žadatel způsobilý
k právním úkonům,
3) kopii osvědčení veterána dle zákona 170/2002 Sb., nebo dle zákona 255/1946
Sb.,
4) Dotazník k hodnocení žádosti,
5) Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele.

Uvedené formuláře jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele
www.vnol.cz pod hlavičkou oddělení LDN, u sociální pracovnice VNOL a na
oddělení LDN VNOL.
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