INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY


Potřebné informace ohledně režimu
oddělení Vám na požádání sdělí službu
konající ošetřovatelský personál.



O stavu pacienta poskytuje informace
POUZE ošetřující lékař.



V sociální oblasti Vám poradí sociální sestra
Žádáme rodinné příslušníky:



O zajištění PEVNÉ A BEZPEČNÉ DOMÁCÍ
OBUVI pro své hospitalizované rodinné
příslušníky z důvodu možného rizika pádu.



O zajištění hygienických pomůcek: (Toaletní
papír, tekuté mýdlo, šampon, pleny, zubní
pastu a kartáček na zuby, papírové
kapesníky)



Veškeré donesené věci včetně potravin
prosím PŘEDEJTE ošetřujícímu personálu
k popisu a uskladnění.

GERONTOPSYCHIATRIE I
Oddělení 6A – budova S

DOPORUČENÁ DOBA NÁVŠTĚV
Pondělí – Pátek

od 14:30 – do 17:00

So, Ne, st. svátky od 14:30 – do 17:00
Návštěvy jsou možné i v jinou dobu,
vždy POUZE po domluvě
s ošetřujícím lékařem, ale zásadně
nejsou vhodné v době terapeutických
aktivit, či v době poledního a nočního
klidu.

Psychiatrická
nemocnice
Horní
Beřkovice
GERONTOPSYCHIATRIE I
Oddělení 6A – budova S

INFORMACE PO TELEFONU –
podává rodinným příslušníkům
POUZE ošetřující lékař každý
pracovní den mezi 13:00 – 14:00 hod

Telefon na oddělení:

Telefon: 416/808 122

416/808 127

Gerontopsychiatrie I – Oddělení 6A

Primář:
Prim.MUDr.Tomáš Turek

OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ:
MUDr. Jan Skalický BBA

VRCHNÍ OŠETŘOVATEL:
Bc. Libor Klement

STANIČNÍ SESTRA:
Hana Daniluková

SOCIÁLNÍ SESTRA:
Marcela Vandasová

je příjmové koedukované oddělení,
s možností dočasného uzavření, s
kapacitou 30 lůžek určené pro pacientky
obvykle nad 65 let věku se závažnými
poruchami nálad, myšlení či vnímání a
dále pacienty s těžším kognitivním
deficitem
spojeným
s
vážnými
poruchami chování.
Oddělení
zajišťuje
odbornou
specializovanou gerontopsychiatrickou
péči především pro nemocné ze spádové
oblasti. Slouží zejména seniorům s
psychiatrickou indikací k hospitalizaci
na akutním lůžku uzavřeného oddělení a
dále pacientům celé nemocnice PNHoB
indikovaným k intenzivní rehabilitaci.
Poskytuje i reminiscenční terapii, která
se řadí mezi aktivizační, validační
metody,
které
jsou
součástí
nefarmakologické léčby u seniorů.

Motto PNHoB:
„Nic není nemožné pro toho, kdo chce“

SLUŽBY PRO PACIENTY


KADEŘNICE/HOLIČ (hrazeno
pacientem)



PEDIKÉRKA (hrazeno pacientem)



KAPLE sv. rodiny (možnost domluvit
návštěvu kněze na oddělení )



KIOSEK



MULTICENTRUM ( koncerty,
divadlo, kino, výstavy…)



SPORTOVIŠTĚ



PRÁDELNA

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
Volné i společné procházky po areálu PN
Terasa
Stolní a deskové hry
Četba knih a časopisů
Křížovky, osmisměrky…
Poslech hudby
Sledování TV, DVD…

