INFORMACE K NÁSTUPU
K SEPSÁNÍ SMLOUVY PROSÍME O:
1.
2.
3.
4.

občanský průkaz
kartička zdravotní pojišťovny
Rozhodnutí z Úřadu práce o přiznaném příspěvku na péči nebo doklad o podání žádosti
doklad o výši důchodu (výměr nebo ústřižek z pošty, pokud žádáte ponechat 15% kapesného,
pak smlouvu o doplatku 15% vystavíme na rodinného příslušníka).

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, tzv. 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.
5. Před termínem nástupu si nechejte přes praktického lékaře objednat vyšetření PCR testem
na COVID-19 (předložení testu je nařízeno vládnou ČR), který je platný 48 hodin.

V DEN NÁSTUPU PROSÍME VEZMĚTE S SEBOU:
DOKLADY:




občanský průkaz
kartičku zdravotní pojišťovny
potvrzení o negativním PCR testu na Covid-19

LÉKY:




ROZPIS LÉKŮ OD LÉKAŘE pokud se liší od dosud předložených lékařských 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 PŘÍP. přejdete pod našeho lékaře

V případě, že budete mít zájem o registraci u lékaře našeho zařízení, nechejte si prosím předepsat
Vašim lékařem dostatečné množství léků a inkontinenčních pomůcek, jelikož lékař nově registruje
své pacienty při vizitě, která probíhá vždy cca v ½ měsíce.
Do doby, než přejdete k našemu praktickému lékaři, si recepty, léky i sanitku obstaráváte přes
Vašeho lékaře.
Pokud se rozhodnete setrvat v péči Vašeho praktického lékaře, mějte prosím na paměti
s dostatečným předstihem obstarávání léků a inkontinentních pomůcek.
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OSOBNÍ VĚCI:





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 – potřeby na holení.
Kompenzační pomůcky dle potřeby (hole, vozík, chodítko, naslouchadlo, toaletní křeslo apod.)
Dostatek PODEPSANÉHO oblečení např. fixem na textil - pereme 1x týdně, pro podporu
přikládáme doporučený seznam věcí:
SPODNÍ PRÁDLO
PONOŽKY cca 15 párů
TEPLÉ PONOŽKY
POHODLNÉ DENNÍ OBLEČENÍ – TEPLÁKY, LEGÍNY, TRIČKA, HALENKY, KOŠILE cca na týden (JAK
JSTE ZVYKLÍ)
TEPLEJŠÍ MIKINA, SVETR
PYŽAMO – POHODLNÉ, DOBŘE OBLÍKATELNÉ (JAK JSTE ZVYKLÍ)
ŽUPAN – pokud nosíte
DOMÁCÍ OBUV
BUNDU - jarní, zimní
ČEPICI, ŠÁLU, RUKAVICE
BOTY – přechodové, zimní, letní
1x PĚKNÉ OBLEČENÍ (společ.akce, k lékaři..)
DEKA
RUČNÍKY cca 4 ks
OSUŠKA

DEPOZITNÍ ÚČET – VAŠE FINANCE:
Za finanční hotovost na pokoji si ručí každý klient sám. Doporučujeme vzít si s sebou hotovost pouze
pro osobní potřebu, a to zejména na doplatky za léky, inkontinenční pomůcky, pedikúru, kadeřníka,
drobné nákupy apod.) a tu nejlépe uložit v pokladně na 2. patře na Váš zřízený depozitní účet nebo
zaslat na č.ú. 1031111525/6100 pod přiděleným variabilním symbolem na Váš depozitní účet.

Nabízíme možnost služeb kadeřnice, pedikérky, dovoz drobného nákupy ve stanovený den 1x týdně.
Úhradu za uvedené služby můžeme provést z depozitního účtu, nepotřebujete tak mít hotovost u sebe.

Každému klientovi vedeme elektronicky měsíční vyúčtování depozit, které obdržíte následující měsíc
15. den v měsíci. Účtenky jsou k nahlédnutí u pokladní.
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Vybírat nebo vkládat můžete v úředních hodinách pokladny. Vkládat finanční částku může kdokoliv, ale
vybírat pouze klient osobně nebo zastupující osoba na základě rozhodnutí soudu nebo plné moci.
S vyřízením plné moci můžete obrátit na soc. pracovnici.

Budeme se snažit připravit vše k Vaší spokojenosti. Těšíme se na Vás!!

