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Informace k přijetí klienta do Domova pro seniory Karolinka

Při přijetí klient předloží tyto dokumenty:
1. platný občanský průkaz
2. průkaz zdravotní pojišťovny
3. platný důchodový výměr v případě, že nárokuje uživatel snížení úhrady dle § 73 odst. 3
Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách
4. kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
5. finanční hotovost k úhradě pobytu a na další případné výdaje

V odůvodněných případech má klient možnost písemně požádat ředitelku SSL VS o souhlas
s přihlášením svého trvalého pobytu na adresu Domova.

Orientační seznam doporučeného ošacení:
-

teplá bunda, kabát

-

boty, domácí obuv – papuče (nejlépe s uzavřenou patou, protiskluzové)

-

svetr, mikina

-

kalhoty, tepláky

-

bavlněná trika dlouhý / krátký rukáv

-

halenka, košile pánská

-

noční košile, pyžamo, župan

-

spodní prádlo, kapesníky, ponožky

-

osušky, ručníky, žínky

-

je možno používat vlastní ložní povlečení
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Praní Vašeho ošacení bude zajišťováno centrální prádelnou ve Vsetíně. S Vaším souhlasem bude
ošacení označeno jmenovkou na diskrétním místě, aby se zabránilo jeho případné ztrátě nebo
záměně.

Hygienické potřeby:
-

holicí potřeby – nejlépe elektrický holicí strojek

-

hřeben

-

kartáček na zuby + pasta

-

šampon na vlasy, sprchový gel, mýdlo

-

krém nebo tělové mléko

-

toaletní papír, papírové kapesníky, pomůcky pro inkontinenci

-

nůžky na stříhání nehtů, popř. kleště

V Domově můžete používat vlastní elektrospotřebiče, např. rádio, televizi, přenosný počítač,
tablet, varnou konvici, mikrovlnou troubu, lednici. Tyto elektrospotřebiče musí mít platnou revizi
pro zajištění bezpečného provozu. Tuto revizi si hradíte z vlastních finančních prostředků, stejně
jako koncesionářské poplatky za televizi a rádio.
Návštěvy můžete přijímat kdykoliv v průběhu dne s výjimkou nočního klidu, a to od 22,00 hod do
6,00 hod. V Domově můžete chovat zvířata pouze se souhlasem vedoucí Domova. Kouření je
dovoleno pouze ve venkovních prostorách (balkony, terasa, zahrada).

Nezapomeňte si s sebou vzít předměty, které Vám připomínají hezké chvíle – např. fotky, obrázky,
darované drobnosti nebo také oblíbený hrníček.

Těšíme se na Vás
Domov pro seniory Karolinka
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Seznam informací před přijetím klienta potřebných k výkonu
ošetřovatelské péče v Domově pro seniory Karolinka
V pobytové sociální službě je přístup k lékařské péči obdobný jako v domácím prostředí,
přítomnost všeobecných sester je denně od 6:00 hod. do 21:30 hod. Všeobecné sestry poskytují
ošetřovatelskou péči v režimu ambulantní péče dle indikace praktického lékaře. Informace
o zdravotním stavu poskytuje výhradně lékař.
Po přijetí do Domova můžete i nadále zůstat v péči svých lékařů. V případě, že Váš lékař
Domov nenavštěvuje, je nutná spolupráce rodinných příslušníků a blízkých klientů při plánování
a zprostředkování lékařského vyšetření mimo Domov.
O svém přijetí do Domova informujte svého praktického lékaře a požádejte ho
o vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace, popř. jeho následné zaslání na adresu:
Domov pro seniory Karolinka, Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka.

Při přijetí bude všeobecná sestra potřebovat následující informace:
1. Výpis ze zdravotní dokumentace.
2. Léky, inzulin, inzulinová pera apod., které v současné době užíváte.
3. Kompenzační pomůcky, které ve svém každodenním životě používáte např. chodítko,
mechanický vozík, francouzské hole, naslouchadlo, brýle.
4. Pomůcky při péči o stomii.
5. Informace o praktickém lékaři – jméno a příjmení, telefonní kontakt.
6. Kontaktní údaje odborných lékařů, u kterých je klient/ka registrován/a (např. zubař,
gynekolog, urolog, hematolog, revmatolog, diabetolog, kardiolog, a další).
7. Termíny plánovaných vyšetření u odborných lékařů (popř. kartičky v rámci objednaných
vyšetření).
8. Datum posledního vystaveného poukazu na pomůcky pro inkontinenci (jednorázové
podložky, inkopomůcky).
9. Datum posledního očkování (např. prevenar, tetanus, chřipka, a další).
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