Sociální služba Podhorská je pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče v Nemocnici AGEL Podhorská a.s. dle §52 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění.

Posláním Sociální služby Podhorská je zajis�t prostřednictvím
pobytové služby individuální péči, důstojné a bezpečné
zázemí přibližující domácí prostředí klientům sociální služby,
kteří vzhledem k věku a nepříznivému zdravotnímu stavu
nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, potřebují
dopomoc a podporu při zvládání běžných činnos� a v
úkonech sebepéče. Posláním Sociální služby Podhorská je v
co největší možné míře umožnit klientům běžný způsob
života.
Prostřednictvím odborného personálu zajišťujeme
24hodinovou péči klientům s lehkou, středně těžkou, těžkou
a úplnou závislos� na pomoci jiné osoby. Sociální služba
Podhorská poskytne sociální, ošetřovatelskou, rehabilitační a
zdravotní péči. Dále poskytuje celodenní stravu a ubytování v
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
.
Sociální služba Podhorská má kapacitu 12 lůžek.
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Komu je služba určena:
seniorům od 65 let
•
•
•

osobám s chronickým onemocněním od 27 let
osobám s tělesným pos�žením od 27 let
osobám se zdravotním pos�žením od 27 let.

Sociální službu Vám nemůžeme poskytnout
pokud:
a. neposkytujeme sociální službu, o kterou
žádáte, a to i s ohledem na vymezení okruhu
osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
b. nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnu�
služby, o kterou žádáte
c. Váš zdravotní stav vylučuje poskytnu� sociální
služby, o kterou žádáte
d. jsme osobě, která žádá o poskytnu� sociální
služby, vypověděli v době kratší než
6 měsíců před touto žádos� smlouvu
o poskytnu� naší sociální služby z důvodů
porušování povinnos� vyplývající
ze smlouvy.
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Popis Sociální služby Podhorská:
Sociální službu Podhorská najdete v 1. patře budovy C
v areálu Podhorské nemocnice a.s. Sociální služba
Podhorská je samozřejmě bezbariérová.
Okolí sociální služby tvoří příjemné parkové prostředí.

Přímá obslužná a zdravotní péče o klienty:
Přímou obslužnou péči poskytují pracovníci v sociálních
službách. Pomáhají klientům především s nácvikem
jednoduchých denních činnos�, s osobní hygienou
a oblékáním, při jídle, při manipulaci s přístroji,
pomůckami, prádlem, s udržováním čistoty,
s udržováním kontaktů s rodinou, blízkými
a společenským prostředím, s volnočasovými ak�vitami
a podporují klienty v jejich soběstačnos�.
Odbornou zdravotní péči zajišťují klientům všeobecné
sestry.
Klien� mají možnost volby lékaře. Zdravotní péči může
Sociální služba Podhorská zajis�t ambulantně
prostřednictvím lékaře Podhorské nemocnice a.s., kde
působí také lékaři z oboru chirurgie, ortopedie, interny
a diabetologie, k dispozici je i rehabilitace.

nemocnicepodhorska.agel.cz

Stravování:
Zařízení poskytuje uživatelům celodenní stravování
v rozsahu 6 jídel denně. Klien� mají možnost výběru
ze tří druhů obědů.

Návštěvy:
Klien� mohou přijímat návštěvy neomezeně, a to
s ohledem na omezení vyhlášená ředitelem nemocnice
a vládními nařízeními a respektem soukromí ostatních
spolubydlících.
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Bc. Miroslava Hořínková
Tel.: 554 253 456, 554 253 466
E-mail: socialni.sluzba@phn.agel.cz
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