Domov pro seniory v Hranicích u Aše

Domov pro seniory najdete v Krásňanech, klidné části Hranic. Budovy
jsou nově zrekonstruované a zařízené s ohledem na co největší pohodlí
našich seniorů. Hned v sousedství je přechod do Německa a silnice do
Bad Elsteru zkracuje cestu návštěvníkům ze Sokolovska a Karlových
Varů.
Posláním služby je poskytování péče starším lidem, kteří již dále
nemohou zůstat ve svém původním prostředí, ať už pro vysoký věk,
nutnou péči o zdravotní stav nebo z dalších vážných důvodů. Zůstávají
poblíž míst, kde žili, být v kontaktu se sousedy a přáteli. S pomocí našich
kvalifikovaných pracovníků mohou prožívat dny svého stáří důstojně a
také aktivně. V Domově žije průměrně 50 klientů.
ADRESA:

Domov pro seniory v Hranicích, Krásňany 766, Hranice u Aše, PSČ 351 24
TELEFONY:

ředitel: Ing. Libor Syrovátka 354 59 99 28 mobil 602 202 114
zástupce ředitele: Helga Němcová 354 59 99 78
vrchní sestra: Klára Nikodemová 354 59 99 78
sociální pracovník: Přemysl Müller, DiS. 354 59 99 78
informace: 354 59 99 78 (podává služba)
mail: ddhraniceuase@c-box.cz
Pro koho jsme tady?
Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou žadatelé, kteří dosáhli
starobního nebo invalidního důchodu, starší 60 let. Potřeba sociální a
zdravotní podpory našeho budoucího klienta je taková, že mu nadále
neumožňuje pobyt v dosavadním domácím prostředí. Žadatel může být
z celé ČR, ale přednostně přijímáme klienty z bezprostředního okolí,
s vazbami na zdejší oblast a její obyvatele. Domov neřeší pouhou

bytovou nouzi občanů, protože poskytuje služby komplexní, včetně
zdravotní a sociální péče.
Během přijímacího řízení se řídíme ustanoveními zákona 108/2006 Sb. a
souvisejícími předpisy, posuzujeme vždy celkovou sociální situaci a
potřebnost žadatele.
Co nabízíme?
Poskytujeme širokou škálu pečovatelských a ošetřovatelských výkonů
včetně aktivizačních činností v domáckém prostředí. K tomu přispívá
také zdejší výborná kuchyně. Týdenní jídelní lístek je vyvěšen předem.
Pokoje jsou dvou a třílůžkové, vždy na patře je dostupná koupelna a
WC, které jsou přizpůsobeny i méně pohyblivým lidem.
Celodenní péči zajišťuje odborný personál, který pro seniory pomáhá
připravovat a zajišťovat také nejrůznější zpestření všedních i svátečních
dnů, taneční zábavy a soutěže.
Do Domova přijíždí pedikérka, kadeřnice, prodejci různých potřeb,
sladkostí a DIA výrobků.
Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří přicházejí za klienty o víkendech a
svátcích.
Okolí Domova poskytuje příležitosti k procházkám v lese nebo po lesních
cestách. Velmi oblíbený je sběr hub a borůvek.
Léto je také časem posezení v besídkách kolem Domova, oblíbenou
zábavou jsou táboráky s opékáním špekáčků.
Kromě sledování televize v soukromí na pokoji mohou lidé společně
posedět ve dvou menších kulturních místnostech u pokojů nebo ve velké
přízemní. Sportovním přenosům fandívají pánové v jídelně, kde se konají
společenské akce. Klienti mají možnost sledovat dění ve světě i doma na
počítačích, mailovat a hovořit s rodinou přes skype.
K dispozici je volně přístupná obsáhlá knihovna se všemi možnými
žánry. Zvířátka našim seniorům nechybí, máme tu kočku Mášu.
Z organizačních důvodů nelze do Domova přijmout žádné zvířátko
našich žadatelů!
Jak požádat o umístění v Domově?
Zavolejte nebo napište přímo nám, do Domova pro seniory Hranice, naší
sociální pracovnici, která Vám obratem pošle nebo vydá přihlášku
s dotazníkem. S ním navštívíte také svého lékaře, který nám popíše Váš
zdravotní stav. Až nám dotazník vrátíte, dozvíte se o svém zařazení do
pořadníku.

Jakmile přijdete na řadu, navštíví Vás naše sociální pracovnice a
popovídá si s Vámi, případně i s Vašimi blízkými, o Vašich potřebách a
také o tom, jak se na příchod do našeho Domova připravit.
Zájemcům nabízíme návštěvu a prohlídku Domova, aby se mohli blíže
seznámit se zdejším prostředím. Stačí telefonická domluva.
Co budete potřebovat vzít s sebou?
Osobní doklady, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz diabetika a další
evidence u odborných lékařů (kteří sledují a léčí Vaše onemocnění). Je
vhodné předložit rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, protože
danému Úřadu práce oznamujeme Vaše přijetí.

Budete potřebovat veškeré pravidelně užívané léky, inzulín,
inzulínové stříkačky, pero nebo pumpu, případně další injekce, které
Vám lékař předepsal. Je velmi důležité znát, na jaké léky nebo na jaké
jídlo a látky máte nějakou alergii. Tuto informaci musíme znát nejpozději
při nástupu do Domova!

Pokud používáte nějaké zdravotní a kompenzační pomůcky, vezměte
je s sebou: Brýle, naslouchátka, zubní protézy, francouzské hole, berle,
chodítka, invalidní vozíky, protézy, kolostomické pásy a vaky a podobně.

Ošacení, drobné věci denní potřeby a hygienické pomůcky s Vámi
probere naše sociální pracovnice při osobní návštěvě. Oděv by měl být
čistý a označený jménem.


Co do Domova nebrat?
 Neberte s sebou žádné elektrické tepelné spotřebiče (v předpisech o
bezpečnosti se musíme řídit pokyny dalších institucí). Klienti zde
nemohou mít vlastní vařiče, elektrické podušky a deky, teplomety ani
jakákoliv topná tělesa. Není možné obyvatelům dovolit na pokoji
používat předměty s otevřeným ohněm (svícny, topná tělesa).
 Jak již bylo zmíněno, do Domova nemůžeme přijímat domácí zvířata.
Kolik budete za pobyt v Domově platit?
Úhrada je počítána za stravu a lůžko. Pokud odjedete na návštěvu
k rodině nebo musíte na čas do nemocnice, bude Vám vrácena částka
za neodebrané potraviny, vždy za celý den. Toto navrácení proběhne
k 15. dni v dalším měsíci, vždy při výplatě kapesného. Protože Vaše
místo zůstává nadále „obsazené“, není vrácená částka úplně stejná, jako
výpočet ubytování.

Cena ubytování se liší podle počtu lůžek na pokoji, manželské páry žijí
na dvoulůžkovém pokoji. Náklady činí u dvoulůžkového pokoje 160,- Kč
/den, u třílůžkového p. 140,-Kč/den, k tomu máte zabezpečenou
celodenní stravu 161,- Kč/den nebo diabetickou stravu za 167,-Kč/den.
Co když v Domově vážněji onemocníte?
V Domově je zdravotnický, stále proškolovaný personál, ale není v jeho
možnostech poskytovat neustálou nemocniční nebo rehabilitační péči,
případně dohled nad silně dezorientovaným klientem. Proto je nutný
odvoz do nemocnice nebo na specializované pracoviště. Klienty podle
možnosti navštěvujeme, a jakmile se jejich stav upraví, přijímáme je opět
co nejdříve zpátky.
Na menší zdravotní problémy dohlédne lékař. Podle jeho pokynů jsme
schopni krátkodobě zajistit zvýšenou péči zde, v domácím prostředí.
Kde nás najdete?
Do Hranic jezdí autobusové spoje a vlak. Přímo k Domovu se
nejpohodlněji dostanete autem. Od zastávek hromadné dopravy jsme
totiž bohužel vzdálení zhruba kilometr.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

