Informace o zahájení pobytu v Domově seniorů Uhlířské Janovice

aneb První den u nás…

Před zahájením poskytování sociální služby Vás sociální pracovnice (příp. rodinného
příslušníka, opatrovníka) telefonicky (e-mailem) informuje o možnosti přijetí do Domova
seniorů a dohodne s Vámi datum a čas zahájení poskytování sociální služby.
Současně Vám zašleme:





oznamovací dopis o přijetí do Domova seniorů,
doporučený seznam věcí, které si s sebou přivezete,
vzorovou Smlouvu o poskytování sociální služby, Domácí řád, Dohodu o poskytování
sociální služby,
k vyplnění Biografii klienta.

V den přijetí do našeho domova si s sebou přivezte tyto dokumenty:













občanský průkaz
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
doklad o výši přiznaného příspěvku na péči
rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, pokud nebylo dodáno k žádosti
průkaz diabetika nebo jiný doklad o návštěvách u odborných lékařů
potvrzení od lékaře o očkování (poslední očkování TAT, PNEUMO)
datum posledního vystavení poukazu na inkontinenční pomůcky + inkontinentní
pomůcky na 14 dní
výpis ze zdravotní dokumentace (ne starší jak 1 měsíc) + propouštěcí zpráva z nemocnice
seznam léků + léky na 14 dní (včetně denního rozpisu užívání)
hotovost k úhradě aktuálního měsíce (380,- Kč/den)
vyplněnou Biografii klienta
nejpozději 3 dny před zahájení poskytování sociální služby - Lékařský posudek
s potvrzením o tom, že zdravotní stav posuzované osoby splňuje předpoklady pro
poskytování sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

V dohodnutý den a hodinu:
 Oznamte svůj příchod na recepci.
 Následně se Vás ujme sociální pracovnice, která Vás a Váš doprovod uvede na Váš pokoj
a seznámí Vás se spolubydlícím klientem a ostatním personálem - vedoucí služby, staniční
sestrou, aktivizační pracovnicí, pracovnicemi přímé péče a všeobecnými sestrami, které
jsou ve směně.
 Se sociální pracovnicí vyplníte a podepíšete potřebné dokumenty (Smlouvu o poskytnutí
sociální služby, Dohodu o poskytnutí služeb…), odevzdáte vyplněnou Biografii klienta a
požadované dokumenty, zaplatíte aktuální úhradu za pobyt a stravu.
 Pracovnice přímé péče s Vámi sepíší seznam přineseného oblečení (oblečení je následně
personálem označeno štítkem se jménem klienta).
 Staniční sestra si od Vás převezme zdravotní dokumentaci a domluví si s Vámi podávání
léků apod.
Pro Vaši lepší orientaci je personál odlišen barvou triček:

zdravotní personál
pracovníci přímé péče
pracovníci kuchyně
Ostatní personál (sociální pracovnice, vedoucí sociální služby, aktivizační pracovnice,
recepční…) nosí civilní oblečení.
Bližší informace k průběhu pobytu v našem domově naleznete v Domácím řádu.

V Uhlířských Janovicích dne 1. 1. 2020

