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POKYNY PŘI NÁSTUPU UŽIVATELE DO ZAŘÍZENÍ

Při nástupu do zařízení si s sebou vezměte:
 Doklady
Platný občanský průkaz a platnou kartičku zdravotní pojišťovny.
Hotovost dle vlastního uvážení – je možno domluvit se se sociální pracovnicí na výši nebo
uložení hotovosti v trezoru administrativní pracovnice.


Ošacení dle stavu a potřeb uživatele služby

- pohodlné domácí oblečení – bavlněná trička (krátký i dlouhý rukáv), tepláky, šatová zástěra,
svetr,
- pohodlné oblečení na nošení ve společných prostorách,
- vycházkové oblečení letní i zimní (kabát, boty, pokrývka hlavy – čepice,
klobouk),

- společenské oblečení,
- pohodlná a pevná obuv – domácí i vycházková,
- dostatečné množství spodního prádla, ponožek, kapesníků, punčoch
- pyžamo nebo noční košile
Oblečení a obuv nemusí být nové, ale zachovalé a čisté.
 Hygienické potřeby
Dostatek toaletních potřeb - mýdla, šampony, sprchové gely, toaletní papír, krém nebo tělová
mléka, holící potřeby včetně vody po holení (muži).
Ručníky, osušky, hřebínek, kartáček na zuby, pastu na zuby nebo Corega tabs. tablety,
krabičku na uložení umělého chrupu.
Při větších nárocích uživatele na výměnu inko-pomůcek zajistí rodina jejich dokoupení,
včetně rukavic pro personál.
 Kompenzační pomůcky
Vlastní i zapůjčené zdravotní pojišťovnou:
- chodítko event. mechanický vozík,
- naslouchadlo,
- francouzské hole,
- brýle (funkční).
 Elektrospotřebiče
Televizi, tranzistorové rádio, elektrický holicí strojek, fén, stolní lampičku, varnou konvici
nebo malou ledničku je možno vzít s sebou pouze na základě povolení ředitelky zařízení.
(K platbě rozhlasového a televizního poplatku se přihlásí uživatel sám nebo jeho příbuzní.
Také denní tisk si objedná uživatel sám).

 Ostatní
Dále je možno si vzít s sebou: knihy, obrázky, obrazy (max. 5 ks), fotografie, drobné
osobní předměty (vázička, hrnek …), věci pro realizaci koníčků (pletení, šachy, karty …).
U uživatelů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence
nedoporučujeme shromažďovat větší množství šperků (riziko ztráty).
Před nástupem do zařízení je třeba, aby si uživatel vyřešil i své finanční záležitosti, aby
nedocházelo ke shromažďování vkladních knížek nebo větší hotovosti v osobním trezoru
uživatele.
Při nástupu do zařízení uživatel odevzdá vyplněný tiskopis biografie.
Spolupráce rodiny uživatele služby v oblasti zdravotní péče:
- v případě registrace u lékaře S-centra Hodonín, p. o. si uživatel přinese zdravotní
dokumentaci popřípadě aktuální výpis z dokumentace (popřípadě nahlásí svému lékaři
zaslání dokumentace novému lékaři),
- uživateli, který není schopen pravidelně vyzvedávat recepty na léky od lékaře
specialisty, zajistí doručování těchto receptů do zařízení jeho rodina po dohodě
s vedoucí úseku zdravotní péče,
- pokud má uživatel předepsané naslouchadlo z foniatrie v Kyjově, které je nutné
vyzvednout, rodina po dohodě s vedoucí úseku zdravotní péče zajistí jeho doručení
uživateli do zařízení,
- pokud uživatel navštěvuje lékaře specialistu mimo město Hodonín a nepřeje si být
převeden do spádového zdravotnického zařízení k jinému lékaři, zajistí jeho převoz
k požadovanému lékaři rodina,
- pokud uživatel navštěvuje lékaře mimo zařízení (zubní, oční, ušní,…), který vyžaduje
doprovod uživatele při transportu sanitkou, ale uživatel nemá na doprovod sanitkou
nárok (určuje ZP), doprovodí uživatele na vyšetření jeho rodina. Týká se to i uživatele,
který by si doprovod při transportu sanitkou osobně vyžádal, ale nemá na něj nárok.

