A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK, IČO 00196096

☼ INFORMACE PRO PEČUJÍCÍ OSOBU ☼
Po propuštění nemocného do domácího prostředí si zažádejte o příspěvek na péči (nebo o
jeho zvýšení) a dále o příspěvek na mobilitu. Žádá se na úřadu práce, který je nejblíže trvalému
bydlišti nemocného.
Dále můžete vyhledat sociální pracovnici na městském úřadě-sociální odbor, která Vám
poskytne potřebné sociální poradenství (na co máte jako pečující osoba nárok).
Pokud je nemocný inkontinentní, vyžádejte si od obvodního lékaře poukaz na inkontinenční
pomůcky - vložky, nebo pleny (hradí zdravotní pojišťovna).
Pokud má nemocný problémy s chůzí, můžete si vyžádat u rehabilitačního lékaře, neurologa,
nebo ortopeda poukaz na kompenzační pomůcky, které hradí zdravotní pojišťovna. Jedná se o
berle, chodítka, nástavec na WC atd.….
Obvodní lékař může nemocnému předepsat domácí zdravotní péči (dojíždí domů
k nemocnému-dělá převazy, aplikuje injekce, zajišťuje krevní odběry….), domácí zdravotní péče je
hrazena zdravotní pojišťovnou.
V každém větším městě funguje pečovatelská služba, či charita. Informace Vám podají na
městském, nebo obecním úřadě, nebo si je najdete na internetu. Tato služba Vám je schopna
nakoupit, dovézt oběd, pomůže s úklidem, vypere prádlo, pomůže s hygienou nemocného atd.….
Pečovatelská služba je zpoplatněna a lze ji hradit z příspěvku na péči.
Pokud zvažujete v budoucnosti umístění v domově pro seniory, podejte si žádost co nejdříve
(čekací doba je od půl roku výše). Žádosti do domova pro seniory najdete na jeho webových
stránkách, nebo Vám jej předá sociální pracovnice daného zařízení. Oslovit můžete také zdravotně
sociální pracovnici v OLU Albertinum, která Vám žádost pomůže vyřídit.
Pokud si netroufáte na péči o nemocného v domácím prostředí, můžete umístit nemocného na
oddělení sociálních lůžek v OLU Albertinum, kde Vám pomůžeme řešit další sociální situaci. Zde je
však pobyt pouze dočasný a musí se situace v budoucnu řešit (odchod do domácího prostředí, nebo
do domova pro seniory).
Další potřebné informace naleznete na:www.albertinum-olu.cz – Pacient/sociální poradenství
V OLU Albertinum Vám sociální situaci pomohou řešit:
Zdravotně sociální pracovnice: Bc. Barbora Plajerová, plicní oddělení
Telefon: 465 677 855
Email: plajerova@albertinum-olu.cz
Zdravotně sociální pracovnice:: Mgr. Hana Faltusová, psychiatrické oddělení
Telefon: 465 677 801
Email: faltusovah@albertinum-olu.cz
Zdravotně sociální pracovnice: Dagmar Kovalová, oddělení LDN
Telefon: 465 677 914
Email: kovalova@albertinum-olu.cz
Zdravotně sociální pracovnice: Jana Dolejšová, oddělení sociální lůžka
Telefon: 465 677 855, 677 009 877
Email: dolejsova@albertinum-olu.cz

Informace, které můžete najít na internetu:
www.portal.gov.cz – Portál veřejné zprávy, informace o nepříznivých životních situacích a jejich
možném řešení
www.pecujdoma.cz - Portál plný užitečných informací pro pečující osobu
www.gerontologie.cz – Portál se věnuje problematice stáří, najdete zde adresář poskytovatelů
soc.služby
www.cestadomu.cz - Hospicové občanské sdružení Cesta domů
www.nrzp.cz - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
(poradenství, sociální dávky, práva pacientů, legislativa, kontakty na občanská sdružení….)
www.linkos.cz – Občanské sdružení pro onkologicky nemocné pacienty a jejich rodiny

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v
soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí zejména takové denní úkony, které se týkají zajištění
či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.
Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např.
schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti,
uvařit si, vyprat a uklidit.
Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto
zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, od stupně závislosti se pak odvíjí
výše dávky. Stupeň závislosti se stanoví na základě posouzení posudkovým lékařem a také na
základě sociálního šetření v domácnosti potřebného. Záleží rovněž na věku osoby, která potřebuje
pomoci.
Výše příspěvku:
Starší 18 let
I. stupeň: 880 Kč, II. stupeň: 4 400 Kč, III. stupeň: 8 800 Kč, IV. stupeň: 13 200 Kč

Příspěvek na péči ve zdravotnickém zařízení



pokud máte zájem vyřídit si příspěvek na péči při hospitalizaci – je to možné, ale pouze pokud
je pacient hospitalizovaný nepřetržitě 60 dnů (pro tutéž nemoc, či úraz)
pokud máte přiznaný příspěvek na péči, nahlaste svou hospitalizaci na příslušný úřad práce

Příspěvek na mobilitu





jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším
jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility
nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a
nejsou jim poskytovány sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů v domově pro OZP, v domově pro seniory nebo domově se
zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče
výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok)
o dávce rozhoduje Úřad práce ČR –kontaktní místo, spádově dle trvalého bydliště

