
Informace k hospitalizaci pacienta v Centru následné péče

Vážení příbuzní, děkujeme Vám za projevenou důvěru a svěření vašeho blízkého
do péče na našem oddělení.  V zájmu navázání  dobré spolupráce si  prosím přečtěte
následující informace.

Hospitalizace  v  Centru  následné  péče  (dále  jen  CNP) je  indikována  
v  případech,  kdy je  již  ukončeno léčení  akutního onemocnění,  ale  ještě  není  možný
návrat pacienta do domácí péče, případně pokud dochází k zhoršení zdravotního stavu 
v domácím prostředí a není indikována hospitalizace na akutním oddělení.

Je třeba si  uvědomit,  že hospitalizace na našem oddělení je možná  pouze po dobu
trvání zdravotního důvodu, to jest do stabilizace stavu, a pokud dle ošetřujícího lékaře
již není reálný předpoklad výrazné změny stavu, hospitalizace musí být ukončena a to 
i  v  případě, kdy  je  pacient  imobilní,  závislý  na  péči  poskytovanou  druhou  osobou  
(viz Prohlášení, které podepisuje pacient, či rodina na Žádosti o přijetí na CNP).

V zájmu rodiny a zajištění kontinuity adekvátní péče u pacienta CNP je, aby se příbuzní
krátce  po  přijetí  informovali  u  ošetřujícího  lékaře  o  zdravotním  stavu  a  reálném
rehabilitačním potenciálu. V případě, kdy má rodina pochybnosti, zda bude schopna po
ukončení  hospitalizace  zajistit  potřebnou  péči,  či  potřebuje  informace  k  možnostem
následné  péče,  je  nutné  aktivně  zahájit  spolupráci  se  sociální  pracovnicí  na  řešení
navazující  péče,  a  předešlo  se  tak  časové  prodlevě  v  případě  podání  žádostí  
do pobytových služeb sociální péče (čekací doby do Domovů pro seniory se pohybují  
v řádech několika měsíců). Nelze v žádném případě garantovat hospitalizaci pacienta
až do doby uvolnění kapacity v zařízení sociálních služeb. Sociální pracovnice, vás
bude informovat  také  o  dalších  možnostech  péče  –  terénní  služby,  hospicová  péče,
dlouhodobé ošetřovné aj. 

Propuštění pacientů plánujeme s velkorysým časovým předstihem a snažíme se v rámci
našich možností maximálně pomoci pacientům a jejich rodinám. 

Děkujeme za pochopení a akceptaci výše uvedených informací, které eliminují případné
nedorozumění při  vzájemné spolupráci.  Bez aktivní spolupráce rodiny nelze zajistit
pro pacienta potřebnou péči.
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