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                                       mob.: 725 835 614 
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S o c i á l n í   l ů ž k a 

 

Kdo jsme a kde nás najdete 

          Sociální lůžka jsou zřízena v rámci oddělení dlouhodobě 

nemocných v hlavní budově areálu Nemocnice Dačice, a.s. 

 

Poslání sociálních lůžek 

          Sociální lůžka Nemocnice Dačice, a.s. poskytují péči 

především seniorům a dlouhodobě nemocným, kteří již nevyžadují 

další zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a 

situaci v domácím prostředí, nejsou schopni se obejít bez pomoci 

jiné fyzické osoby. Služba je poskytována do doby, než je klientovi 

zajištěno umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb, nebo do 

doby kdy je klientovi zajištěna pomoc osobou blízkou v jeho 

domácím prostředí. 



Cílová skupina 

          Klienti, kteří potřebují pravidelnou podporu jiné fyzické osoby 

a občasné výkony ošetřovatelského personálu. Sociální lůžka 

nejsou určená pro klienty, kteří nadměrně požívají alkohol nebo jsou 

závislí na návykových látkách, trpí akutním infekčním onemocněním 

či duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem 

narušovalo kolektivní soužití. 

Ubytování 

          Oddělení, na kterém se nacházejí sociální lůžka, disponuje až 

čtyřlůžkovými pokoji. Všechny pokoje mají vlastní umyvadlo a 

společné sociální zařízení a koupelnu. Na všech pokojích je 

nainstalováno signalizační zařízení.  

 Stravování 

         Nemocnice Dačice, a.s. má vlastní kuchyň, kde je klientům 

připravována strava dle zásad zdravé výživy a podle potřeby i dietní 

strava. Strava je podávána buď přímo na pokojích nebo v jídelně, 

která je umístěna přímo na oddělení. Podáváme i teplé večeře.  

 

 

 

 

 

 

 



Ošetřovatelská péče 

          Ošetřovatelskou péči předepsanou lékařem zajišťujeme dle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nelékařským 

zdravotnickým personálem tzn. všeobecné sestry, ošetřovatelky… 

Péči zajišťujeme 24 hodin denně. 

Lékařská péče 

          Lékařskou péči zajišťuje formou návštěvní služby ošetřující 

lékař, který za klienty dochází 1x týdně event. dle potřeby. Klientům 

můžeme zajistit podle potřeby i návštěvu u odborného lékaře. Léky 

a zdravotnické pomůcky předepisuje lékař na recept a případné 

doplatky si hradí klient sám. 

 

Další informace 

          Pro klienty zajišťujeme také fakultativní služby. Např. 

zapůjčení vozíku, chodítka, zajištění služby kadeřnice atd. Klienti 

mají možnost si ohřát jídlo v mikrovlnné troubě, používat 

rychlovarnou konvici a využívat lednici. Klienti si mohou přinést 

vlastní televizní přijímač a rádio. K vycházkám mohou využít park 

v areálu Nemocnice Dačice, a.s. Imobilní klienty je možno vyvést do 

parku v doprovodu zdravotnického personálu. 

 

V případě zájmu o naše služby Vám bližší informace poskytne 

zdravotně sociální pracovnice. 

 

 

             


