II. Oblast podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Priorita 7

Zdůvodnění priority

Opatření 7.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Dopad na cílovou
skupinu

AKTIVITY
vč. časového
harmonogramu
Realizátoři a partneři

Zajištění poskytování sociálních služeb ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče na Kyjovsku (§ 52 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách)
Na Kyjovsku chybí zajištění péče o osoby, které již nepotřebují
lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, ale vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci
jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemají zabezpečenou
(rodinným příslušníkem, terénními či ambulantními službami,
pobytovými službami v zařízení sociálních služeb, apod.).
Jde zejména o osoby s chronickými nemocemi, celkovou
nemohoucností, špatnou, nebo žádnou pohyblivostí.
Možností, jak tento problém řešit, je zřídit tzv. sociální lůžka
v rámci zdravotnického zařízení lůžkové péče (Nemocnice
Kyjov), které mohou využít lidé na přechodnou – nepříznivou
dobu a potom se vrátit do domácího prostředí, nebo si zajistit
jiné vhodné a dostupné služby. Tímto získají (pacient i jeho
rodina) čas na vyřízení potřebných záležitostí spojených se
zajištěním návazné péče.
Potřebnost sociálních lůžek je vnímána jak z praxe zdravotněsociální pracovnice Nemocnice Kyjov, tak z praxe sociálních
pracovníků MěÚ Kyjov. Tato potřeba vyplývá také z Analýzy
potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku
realizovaná v r. 2012 v rámci Komunitního plánování
sociálních služeb na Kyjovsku.
Zřízení 2 sociálních lůžek v rámci Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov je komplexním zařízením poskytujícím
ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům okresu Hodonín.
Mimo jiné provozuje i lůžka následné péče v počtu 68, a to na
detašovaném lůžkovém pracovišti ve Veselí nad Moravou.
Záměrem je zřídit v rámci toho pracoviště 2 sociální lůžka a tím
zajistit celodenní sociálně-zdravotní péči potřebným klientům
do doby, než jim bude zajištěna návazná péče.
- Pacient/klient, případně pečující rodina získají čas a
odbornou sociální pomoc pro zajištění nezbytně nutných
záležitostí spojených se zabezpečením návazné péče
- Stabilizace zdravotního stavu, jeho zlepšení
Od 1. 5. 2013 - registrovaná sociální služba (§ 52 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách)
Od 1. 7. 2013 - provoz
Nemocnice Kyjov, zdravotní pojišťovny

Předpokládaný počet
klientů

15

Lidské zdroje

SZP, NZP, sociálně-zdravotní pracovnice, lékaři

Předpokládané finanční
náklady

informace bude dodána do 14. 5. 2013

Předpokládané zdroje
financování

Zdravotní pojišťovny, MPSV, JmK, ORP Kyjov a ORP
Veselí/Moravou, klient (příjmy, příspěvek na péči)
-

Kritéria hodnocení

Rizika realizace
opatření

-

Jsou zřízena/registrována 2 sociální lůžka v rámci
Nemocnice Kyjov
Docíleno překladu klientů do zařízení soc. péče, domů,
apod.
Zrušení oddělení následné péče ve Veselí/Moravou
Nedostatečná politická podpora měst Kyjov a Veselí nad
Moravou, neposkytnutí finanční spoluúčasti na provoz
Nedostatek financí na provoz

