Vážená paní klientko,
vážený pane kliente,
děkujeme za důvěru při výběru našeho zařízení. Vynasnažíme se, aby pobyt u nás byl
pro Vás co nejpříjemnější. Před příchodem je však potřeba zařídit určité nezbytnosti a
tímto dopisem bychom Vás s nimi rádi krok po kroku seznámili.

1. KROK PRVNÍ - Co je potřebné zařídit před Vaším přijetím
✓ Zpráva Vašeho praktického lékaře o zdravotním stavu (tiskopis Vám
poskytneme). Důležitá zpráva pro nás je, zda proběhla vyšetření určující typ
demence.
✓ Pokud nemáte lékaře v místě, je třeba se registrovat dle Vašeho výběru
(seznam můžete obdržet u nás), a přinést výpis ze zdravotní dokumentace,
nebo kartu pro nového lékaře.
✓ Doporučujeme zřídit bankovní účet pro převod důchodu a zadání plateb za
pobyt v Domově.
✓ Je potřebné mít vyřízen příspěvek na péči, pokud jej nemáte, neprodleně tak
učiňte, aby sociální služby mohly být hrazeny z tohoto příspěvku. V případě
potřeby Vám budeme nápomocni.

2. KROK DRUHÝ - Připravte si s sebou
✓ Hygienické potřeby - Věci pro osobní hygienu má každý své, nezapomeňte na
tablety a nádobku v případě zubní protézy. Žínky - minimálně 4 a dostatek
ručníků (denní hygiena).
✓ Oblečení - Pro malé skladovací prostory je vhodné brát sebou jen sezónní
oblečení. Vyvarujte se neprodyšných umělohmotných oděvů. Všechno prádlo
musí být zřetelně označeno, aby nedocházelo k záměně. Při příjmu je předán
rodinou písemný seznam oblečení, který se při doplnění nebo obměně
aktualizuje.
✓ Vhodná obuv domácí i vycházková - Pantofle jsou z důvodu bezpečnosti
nevhodné. Obuv na ven má být pohodlná, výpravy po okolí i výlety si to žádají.
✓ Věci osobní potřeby - Pomůcky, bez kterých se neobejdete - brýle, zubní
protézy, hole, plenkové kalhotky či jiné inkontinentní pomůcky (jsou-li potřebné).
✓ Připomínkové předměty - Fotografie, oblíbené předměty, obraz, hrneček
apod.
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3. KROK TŘETÍ - Nezapomeňte doma
✓ Občanský průkaz.
✓ Kartičku zdravotní pojišťovny.
✓ Zdravotní dokumentaci, nebo její výpis, propouštěcí zprávu z nemocnice či
jiného zařízení.
✓ Peníze na zaplacení první platby pobytu a drobnou hotovost.
✓ Užívané léky.
✓ Pomůcky pro inkontinenci.
✓ Kompenzační pomůcky vč. naslouchadla, zubních náhrad, brýlí, hole apod.
✓ Podepsané oblečení a soupis věcí přinesených z domova. Neoznačené prádlo
nemůžeme převzít.

4. KROK ČTVRTÝ – Příjem
✓ Příjem se provádí v pracovních dnech v dopoledních hodinách. Je třeba počítat
s dostatečným časem doprovázejících.
✓ Doprovázející je seznámen s adaptací a postupem při adaptaci klienta na nové
prostředí.
✓ Jsou sepsány zvyklosti, dosavadní aktivity, emocionalita, stimulace…
✓ Rodina je seznámena s ošetřovatelským a aktivizačním plánem.
✓ Je určena výše platby za pobyt a služby.
✓ Podepsáním a předáním smlouvy je ukončen akt příjmu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme příjemný pobyt.

Kolektiv pracovníků DZR Sanco-PB

V případě potřeby je Vám k dispopzici sociální pracovník, který rád zodpoví vaše
dotazy:
Petra Čermáková,  777 111 198,  petra.cermakova@ahc.cz

V Příbrami dne 1. března 2022
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