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Informace před přijetím 

 

Místo poskytování služby 

Oblastní nemocnice Náchod a.s. je poskytovatelem sociálních služeb. Poskytuje pobytovou 

službu přechodného charakteru – Sociální lůžka. Služba je poskytována 24 h denně. Sociální 

lůžka jsou umístěna v LDN Jaroměř (20 lůžek) a LNP Broumov (10lůžek). Přednostně je 

služba poskytována pacientům Oblastní nemocnice Náchod. 

 

Pro koho je služba určena 

Pobyt na sociálním lůžku je určen zájemcům, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopní se obejít bez pomoci jiné fyzické 

osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení. Služba je poskytována do 

doby, než je jim zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo 

zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových 

sociálních služeb v zařízení sociálních služeb.  
 

Služba je poskytována osobám od 50 let:  

- s chronickým onemocněním; 

- se zdravotním postižením; 

- s jiným zdravotním postižením; 

- seniorům. 

 

Služba se neposkytne osobám: 

− které jsou fyzicky soběstačné, nezávislé na péči jiné osoby; 

− jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení na akutním 

lůžku; 

− které jsou agresivní nebo které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem 

narušovaly kolektivní soužití; 

− které nejsou schopné pobytu na sociálních lůžkách z důvodu akutní infekční nemoci;  

− které žádají o službu, kterou zařízení neposkytuje; 

− které nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jsou závislé na jiných návykových 

látkách; 

− služba se neposkytne, pokud je naplněna kapacita lůžek. 

 

Cíl služby 

Cílem služby je zajištění dočasné podpory a pomoci klientovi, který potřebuje pomoc a péči 

druhé osoby, ale zároveň již nevyžaduje akutní lékařskou a zdravotní lůžkovou péči. Smyslem 

a cílem je pomocí individuálního plánování služby klienta motivovat k činnostem, které vedou 

k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Zároveň je snaha rozvíjet nebo udržet klientovi 

schopnosti a dovednosti důležité pro každodenní důstojný život.  

 

Obsahem služby je: 

− poskytnutí ubytování;  

− poskytnutí stravy (4x denně, možnost stravování dle diet); 
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− 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 a aktivizační činnosti; 

− pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; 

− pomoc při obstarávání osobních záležitostí. 

 

Úhrada za službu 

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku 

Platba za pobyt a stravu je účtována měsíčně zpětně.  

Poskytovateli náleží příspěvek na péči v přiznané výši za poskytování péče. 

 

Kontaktní informace: 

Sociální lůžka Jaroměř Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

Národní 84, 551 01 Jaroměř  

Sociální pracovnice tel.:  601 087 337, 737 829 110 

Sociální lůžka Broumov Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

Smetanova 91,550 01 Broumov 

Sociální pracovnice tel.: 727 842 261, 702 0186 75 

 

Doporučený seznam věcí:  

− občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny; 

− toaletní potřeby: sprchový gel, šampón, tělové mléko, zubní kartáček, pasta, 

hřeben, kapesníky, holení atd.; 

− oblečení: ručník, bačkory, ponožky, župan, svetr nebo mikina, tepláky, triko, noční 

košile, spodní prádlo. 
 


