INFORMACE K PŘÍJMU NOVÉHO UŽIVATELE

1. Vezměte s sebou občanský průkaz.
2. Vezměte s sebou kartu zdravotní pojišťovny.
3. Vezměte s sebou Rozhodnutí o Příspěvku na péči, pokud Vám byl přiznán.
4. Kopii Rozhodnutí soudu o omezení k právním úkonům, písemnosti k opatrovnictví.
5. Vezměte s sebou zprávu od lékaře, který doporučil umístění, popř. zprávu či výpis ze zdravotní
dokumentace od obvodního lékaře, od ošetřujícího psychiatra či dalších specialistů (neurologa,
kardiologa, onkologa... atd.), prosíme, sdělte nám jejich jména a adresy kvůli snazšímu kontaktu
s nimi.
6. Napište nebo nahlaste ošetřujícímu personálu, kdy a kde byl uživatel na specializovaných
vyšetřeních (jak dlouho má brýle, zubní protézu, kardiostimulátor ....datum očkování na TAT,
PNEUMO, popř. jiné.)
7. Sdělte nám adresu na nejbližší příbuzné (manžel/ka, děti, vnoučata.... atd,), emailovou adresu,
telefon domů či do zaměstnání či mobilní tel. - při změně tel.čísla, prosíme, nahlásit změnu sociální
pracovnici nebo na sesterně).
8. Všechny osobní věci, prosíme, označit čitelně a na viditelném místě (nejlépe na vnitřní stranu oděvu
v oblasti krku, kalhoty v oblasti pasu). Doporučujeme: bavlněné oděvy, pohodlné volné kalhoty,
tepláky, legíny, pohodlnou domácí obuv, pohodlnou venkovní obuv....
9. Nově donesené věci (osobní prádlo), prosíme, označte stejným způsobem a předejte ošetřujícímu
personálu k doplnění seznamu již donesených věcí.
10. Za cennosti nenese sanatorium odpovědnost/neručí za jejich ztrátu (hodinky, šperky.... lze je uložit
u vrchní sestry do trezoru).
11. Vhodné jsou drobnosti do pokoje (obrázky, květiny....), dále jsou vhodné fotografie k reminiscenční
terapii (tréninku paměti), je nutné je na druhé straně popsat (jména a kdo to je).
12. Kadeřnické, holičské služby a pedikúra jsou zajištěny a provádí se v budově sanatoria.
13. Návštěvy: denně – kdykoliv v rozmezí 9:00 – 17:00, po dohodě i mimo uvedené časové rozpětí.
14. Propustky a delší pobyt mimo sanatorium jsou možné, po včasném oznámení (alespoň 3 dny
předem) a po konzultaci s lékařem, zda to zdravotní stav klienta dovoluje. Na určené datum
propustky budou připraveny léky na požadovaný počet dní pro pobyt mimo sanatorium – budou
předány všeobecnou sestrou při odchodu klienta.

