Služby v LDN Rybitví
„Štěstí je milovat, tvořit i pečovat o někoho. Štěstí je v tom, když člověk může rozdávat sám
sebe a přispět alespoň nepatrně ke zlepšení světa.“
J. Kolárová
Základním posláním Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví je poskytovat kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči pacientům s využitím moderních a dostupných postupů. Největší investicí je pro léčebnu odborný,
vyrovnaný a dobře pracující personál, který ví, na které straně má srdce, má cit a pochopení pro pacienty
a klienty.
Bezplatná informační služba pro pečující osoby
Přímo v zařízení je poskytována zdravotně sociální informační služba pro pečující rodinné příslušníky i samotné pacienty a klienty zařízení. Poskytují se informace i rodinám z terénu, které se teprve připravují
na péči o nemocného v domácím ošetřování. Pracovníci LDN Rybitví se snaží pomoci rodinám orientovat
se v problému a pomoci při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování dalších navazujících služeb
u jiných organizací a institucí:
• pomoc a podpora při vyřizování důchodových dávek a příspěvků pro tělesně postižené a staré občany
• informace o příspěvku na péči, pomoc při vyplňování žádosti
• možnost správy finančních zdrojů pacientů a klientů na základě příkazní smlouvy
• poskytování informací o nabídce kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a jejich zajišťování
a zabezpečování
• kontakt a informace o agenturách domácí péče, pečovatelské službě a osobní asistenci
• informace o domovech pro seniory, o domovech se zvláštním režimem, pomoc při vyplnění žádosti
o umístění do těchto zařízení
• informace o hospicové péči a o podmínkách přijetí do hospice
• pomoc při vybavování bytů před přijetím pacienta do domácí léčby
• praktický nácvik manipulace s ležícím či málo pohyblivým pacientem u nás v zařízení i doma u lůžka
pacienta
• nácvik rehabilitačního ošetřovatelství u nás v zařízení i doma u lůžka pacienta
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