Zapůjčení
zdravotnických pomůcek
V půjčovně zdravotnických pomůcek v MOÚ máme tyto kompenzační pomůcky:
• pojízdná invalidní křesla,
• toaletní židle,
• chodítka,
• antidekubitní podložky,
• stolky k lůžku,
• oxygenátory.
Je možné zapůjčit až na dobu 3 měsíců jak
hospitalizovaným, tak i ambulantním pacientům pouze ve městě Brně.
Sociální pracovnice zajišťují zapůjčení kompenzačních pomůcek i mimobrněnským pacientům,
a to kontaktováním spádových charitních služeb
či jiných zařízení.
Poradenství v oblasti
dávek a příspěvků
Pacient nebo jeho rodina se kdykoliv mohou obrátit na zdravotně sociální pracovnice, které vysvětlí postup vyřizování žádosti na určité dávky,
jaké podmínky musí pacient nebo jeho rodina
splňovat nebo jak probíhá vyplácení jednotlivých dávek a v jakých institucích.

ně se jedná o příspěvek na péči, průkaz
ZTP, ZTP/P, atd.)
– problematika nemocenských dávek, mateřské či rodičovské dovolené, podání žádosti
o invalidní či starobní důchod.

Sociální péče

v Masarykově onkologickém ústavu
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Vážená paní,
vážený pane,
dovolte, abychom vás seznámili
s nabízenými službami sociálního oddělení v MOÚ.
Informace jsou určeny
nejen pacientům,
ale i jejich příbuzným
či přátelům.

Zdravotně sociální pracovnice poskytují pacientům a jejich příbuzným poradenství především
v těchto oblastech:

K o n ta k t y
na zdravotně sociální pracovnice MOÚ:

– sociální dávky v rámci státní sociální podpory (určené především pro rodiny s dětmi, ale
není podmínkou)

Najdete nás:
– ve 2. patře Švejdova pavilonu
za výtahem vpravo v chodbě

– sociální dávky v hmotné nouzi, pokud se pacient nachází v nepříznivé finanční situaci
pod hranicí životního minima,
– sociální dávky určené pro pacienty při posouzení zdravotního hlediska pacienta (konkrét-

Tel.: 543 132 801, -802, -803

Zdravotně - sociální péče v MOU je součástí komplexní péče o pacienty ústavu. Zdravotně - sociální pracovnice poskytují ambulantním pacientům
poradenství v sociální a zdravotní oblasti, spolupracují s příslušnými úřady a institucemi v oblasti
sociální péče.
Hospitalizovaným pacientům navíc zabezpečují
následnou domácí či lůžkovou péči a dopomáhají tak překlenout pacientovi a jeho rodině období
po propuštění z hospitalizace. Všem pacientům
MOÚ zprostředkovávají zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhradu.

a) Léčebny pro dlouhodobě
nemocné (LDN)
Léčebna poskytuje péči chronicky nemocným
občanům s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti
tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí.
Pacienti jsou přijímáni k hospitalizaci na základě
doporučení ošetřujícího lékaře poodeznění akutního onemocnění nebo na základě doporučení
praktického lékaře v případě postupného zhoršování zdravotního stavu v domácím prostředí.
Léčebny poskytují následnou péči s důrazem na
rehabilitaci pacientů a nácvik sebeobsluhy s perspektivou jejich návratu do domácího prostředí.

b)	Hospicová péče
Hospicová péče je taková péče, která nabízí těžce
nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc, kdy
už jsou prostředky klasické medicíny, síly a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného
nedostačující.
Základním úkolem hospicové (paliativní) péče
je zmírňovat bolest a utrpení pacientů trpících
nevyléčitelnou nemocí (většinou nádorovým
onemocněním), jejichž zdravotní stav již nedává
žádnou naději na plné uzdravení.
Hospic je specializované zařízení, poskytující tzv.
paliativní péči, tedy péči zaměřenou na úlevu
od bolesti, kterou postupující nemoc přináší.
• žádosti je potřeba vyplnit ošetřujícím lékařem s podepsaným informovaným souhlasem pacienta
• jedná se o placenou péči
• více informací a seznam hospiců v ČR najdete na www.hospice.cz
c)	Domácí péče (tzv. home-care)
Jedná se o zdravotní péči těm lidem, kteří chtějí
zůstat doma navzdory nepříznivé zdravotní situaci.
• Je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, a proto je vystavována na předpis buď ošetřujícím
lékařem v nemocnici nebo praktickým v místě bydliště.
• sestra - ošetřovatelka může pacienta v domácím prostředí navštěvovat
až třikrát denně po 1 hodině.
Jedná se o odbornou zdravotnickou péči, např:
• kontrola stavu rány,
• převazy ran,

•
•
•
•
•

prevence proleženin,
podávání léků,
kontrola pravidelného užívání léků,
kontrola zdravotního stavu pacienta,
měření tlaku, tepu, dechu, atd.
d) Mobilní hospicová péče

poskytuje domácí hospicovou péči nevyléčitelně
nemocným pacientům v posledních chvílích jejich života. Jedná se o pacienty, kteří se rozhodli
zůstat v domácím prostředí, a jejich blízcí o ně
celodenně pečují. Pacientovi je k dispozici tým
složený z lékaře, zdravotních sester, pečovatelek,
psychologů, sociálních pracovníků a duchovních, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato
péče je bud' hrazena ze zdravotního pojištění
nebo za poplatek.
e)	Pečovatelská služba
Jedná se o placenou službu, jejímž cílem je zajištění péče o domácnost klienta, např.:
• dovážku obědů,
• nákupy (donáška léků),
• malý a velký úklid,
• praní a žehlení prádla,
• doprovod k lékaři,
• dopomoc s hygienou.
Úkony pečovatelské služby se hradí dle platné
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Pacienti vyžadující pečovatelskou službu se mohou
obrátit na sociální pracovnice v MOÚ nebo se
musejí nahlásit na obecní úřad podle místa trvalého bydliště!!!

