
   

K SEPSÁNÍ SMLOUVY 

 a  

 DOMLUVENÍ TERMÍNU NÁSTUPU PŘEDLOŽTE: 
 

1. občanský průkaz klienta 

2. kartička zdravotní pojišťovny 

3. doklad z úřadu práce o přiznaném příspěvku na péči (rozhodnutí) nebo doklad o 

podání žádosti 

4. doklad o výši důchodu (výměr nebo ústřižek z pošty, pokud žádáte ponechat 15% 

kapesného, pak smlouvu o doplatku 15% vystavíme na rodinného příslušníka) 

5. K podpisu smlouvy před nástupem se dostaví rodinný příslušník s občanským 

průkazem, který bude hradit doplatek soc. služby, pokud klientovi nestačí jeho příjem 

a smluvní doplatek pokoje. Klientovi musí zůstat 15% z důchodu kapesné. Rodina se 

podílí na úhradě dalších výdajů klienta, pokud mu jeho kapesné nestačí na úhradu 

doplatků za léky, pedikéru, kadeřníka, hygienických potřeb, ošacení apod. 

 

V DEN NÁSTUPU VEZMĚTE S SEBOU: 

 

Doklady: 

 občanský průkaz klienta 

 kartičku zdravotní pojišťovny 

 

Léky:  

 rozpis léků od lékaře pokud se liší od dosud předložených zpráv 

 léky, které potřebujete minimálně na 14 dní V ORIGINÁLNÍM BALENÍ (NIKOLIV 

V DÁVKOVAČI)  

 případně od praktického lékaře poukaz k ošetření našimi zdravotními sestrami (k 

indikaci injekcí, morfinových náplastí, převazů apod.) než přejdete pod našeho lékaře 

Toaletní potřeby:  toaletní papír, hřeben, kartáček na zuby/zubní protézu, zubní pasta, 

kelímek, tekuté mýdlo, 2x žínku (jinou barvu na intimní partie), šampon, tělový krém, taška 

na toaletní potřeby, muži - holící potřeby, případně dle zvyklostí elektrický holicí strojek. 

Inkontinentní klienti - inkontinentní pomůcky (na první měsíc, než přejdete k lékaři Domova): 

pleny, plenkové kalhotky, čistící pěna (z lékárny), ochranný krém 

Kompenzační pomůcky dle potřeby: Inv. vozík, chodítko, hole, toaletní křeslo, 

naslouchátko 

 

Dostatek PODEPSANÉHO OŠACENÍ: pereme 1x týdně, proto viz formulář doporučený 

seznam věcí. 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  
 

Lékař Domova ordinuje 1x měsíčně, léky a inkontinenční pomůcky si nechte předepsat Vaším 

lékařem až do další vizity v Domově (informace o termínu vizity obdržíte v den nástupu na 

Sesterně). Do doby, než přejdete k našemu praktickému lékaři, si recepty a léky obstaráváte 

sami. V případě, že zůstáváte u svého praktického lékaře vyzvedávání receptů a předání léků 

našim zdravotním sestrám si obstaráváte sami.  


