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DPS Sokolnice

IČO: 00209392
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr. vložka 1261
______________________________________________________________________________

Metodický pokyn
Konzultační hodiny pro rodinné příslušníky
Kompetence: vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku (VZOÚ)
úsekové sestry (ÚS)
všeobecná sestra (VS)
sociální pracovnice (SP)
fyzioterapeutka (F)
klíčový pracovník (KP)
vedoucí kuchyně (VK)
ošetřující lékař (OL)

Cíl:

Zkvalitnění služeb pro uživatele, zkvalitnění vztahů a komunikace s jejich
rodinnými příslušníky

 Konzultační hodiny je možné využít každé pondělí v sudém týdnu v době od
13.00hod-do 14.30hod. (nebo dle domluvy)
 Konzultační skupina se schází jen po předešlé domluvě ze strany rodinných
příslušníků.
Konzultační skupinu tvoří:
 uživatel služeb (dovoluje-li to jeho zdravotní stav)
 rodinný příslušník (příslušníci) uživatele
 vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku (p. Mácová Ivana)
 úsekové sestry:
I. oddělení - p. Mrkvicová Věra
II. oddělení - p. Šustrová Božena
III. oddělení - p. Kulichová Dagmar
 všeobecná sestra ve službě
 sociální pracovnice (pí. Bc. Uhlířová, DiS., nebo Bc. Labíková)
 a dále v případě potřeby také
- ošetřující lékař (MUDr. Sovadina) ohledně informací o zdr. stavu
- fyzioterapeutka (pí. Kořínková Jitka nebo Knápková Zuzana) ohledně
rehabilitační péče

- klíčový pracovník přidělený příslušnému uživateli-ohledně např. řešení aktivit,
ošacení, atd..
- vedoucí kuchyně ohledně stravy (např. speciální diety apod.)
 Konzultační skupina probere společně péči o konkrétního uživatele, každý vznese své
připomínky, postřehy, návrhy, dotazy a společně se domluví na pokračování péče o
uživatele služby.
 Sociální pracovnice provede zápis a založí jej do osobní složky uživatele, popř.
provede zápis lékař do lékařské dok.,ošetř.personál do ošetř. dokumentace a do
hlášení, aby tak o závěru jednání byli informováni i ostatní členky týmu, kteří o
klienta pečují.
 V případě potřeby je možné, aby se konzultační skupina sešla opakovaně.

Platnost od 17. 5. 2011
Vypracovaly: Mácová Ivana (vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku),
Mrkvicová Věra, Šustrová Božena, Kulichová Dagmar (úseková sestra 1.,
2., 3. oddělení)
Schválil: MVDr. Nováček Petr, ředitel
Aktualizováno v Sokolnicích dne 17. 5. 2013

