DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
Poskytovatel sociálních služeb
- odlehčovací pobytové služby
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy

VSTUPNÍ INFORMACE pro ODLEHČOVACÍ POBYTOVOU SLUŽBU

• CÍL POBYTU
Domov poskytuje sociální odlehčovací pobytové služby v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. (v platném znění). Cílem pobytu je na přechodnou dobu nahradit domácí
péči osobám, o které běžně pečují jejich rodiny nebo jejich blízcí. Jedná se především o
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení.
Domov zajišťuje nezbytnou zdravotní, ošetřovatelskou a aktivizační péči a základní
rehabilitaci. Proto o pobyt u nás nemůže být žádáno tehdy, kdy ke zlepšení zdravotního
stavu má přispět intenzivní rehabilitace.
• ODLEHČOVACÍ POBYTOVÁ SLUŽBA je poskytována na základě
oboustranně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby
Nejpozději v den nástupu do Domova Vám sociální pracovnice vystaví Smlouvu o
poskytování sociálních služeb. Neváhejte požádat o vysvětlení, pokud byste něčemu
nerozuměli nebo chtěli vyjádřit své potřeby a přání.

• ÚHRADA POBYTU
je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (v platném znění), která obsahuje výčet
základních činností při poskytování pobytových odlehčovacích služeb, rozsah úkonů a
maximální výši úhrady za jejich poskytování.

• NA ODLEHČOVACÍM POBYTU SE HRADÍ
➢ poskytnutí ubytování (250,- Kč/den)
➢ zajištění stravy (205,- Kč/den)
➢ další nezbytné úkony péče (podle míry závislosti na pomoci druhé osoby)

-

Rozsah nezbytných úkonů péče, které poskytujeme:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při podávání stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
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V případě, že je klient příjemcem příspěvku na péči, není tento příspěvek určený na
nakupování plen (zdravotních pomůcek apod.), ale je určený na zajištění potřebné pomoci.

• NÁSTUP NA ODLEHČOVACÍ POBYTOVOU SLUŽBU
V den nástupu se, prosím, dostavte během dopoledne, nejlépe 9 – 11,30 hod. Pokud
není nástup v dopoledních hodinách možný, informujte předem vedoucí pracovnici
oddělení přímé péče, na které budete přijat(a).

• ÚLOHA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A LÉKAŘE DOMOVA
Vzhledem k tomu, že pobyt není hrazen zdravotní pojišťovnou, zůstáváte v péči Vašeho
praktického lékaře a odborných lékařů, s nimiž Domov spolupracuje.
Praktického lékaře, prosím, informujte o Vašem plánovaném pobytu u nás a požádejte ho,
aby Vám pro celou tuto dobu předepsal léky a v případě, že užíváte léky na ředění krve,
také vystavil žádanku na kontrolu krve. Praktický lékař Vám dále předepisuje
zdravotnické pomůcky, žádanky na vyšetření, na RTG, inkontinenční a jiné pomůcky
apod. Kdyby Vám pleny nebo léky z nějakého důvodu nepředepsal, požádejte jej o datum
posledního předpisu a informujte o tom lékaře Domova.
V případě požadované odborné péče a úkonů všeobecné sestry Vám praktický lékař
vystaví poukaz ORP.
Pokud to Váš zdravotní stav bude vyžadovat, zhodnotí léčbu, změnu léků nebo eventuální
hospitalizaci lékař Domova.

Převozy sanitou
Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny:
• převozy na ošetření a vyšetření do smluvního zdravotnického zařízení (lékař
Domova zařizuje sanitku tam, lékař nemocnice zpět; osoba, která o Vás doma
pečuje, poskytne po domluvě se staniční sestrou doprovod)
• převozy k hospitalizaci do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je
schopno požadovanou péči poskytnout
• převozy sanitkou Rychlé zdravotnické pomoci v případě akutní a neodkladné péče
Všechny ostatní převozy těchto pacientů sanitními vozidly nejsou hrazeny z prostředků
zdravotního pojištění. Sanitku pacient/uživatel hradí, event. si zařídí vlastní dopravu.
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• NA POBYTOVOU ODLEHČOVACÍ SLUŽBU SI VEZMĚTE S SEBOU:
➢ občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
➢ všechny aktuálně užívané léky (v případě PEG i speciální výživu) na celou
dobu pobytu (v originálním balení), nebo vystavené recepty od praktického
lékaře, nutricionisty (výživa cestou PEG)
➢ zdravotnické potřeby, které ke svému ošetření používáte - inkontinenční
pomůcky, stomické pomůcky, zdrav. materiál na převazy, potřeby na aplikaci
inzulínu na celou dobu pobytu, nebo potvrzený poukaz od praktického nebo
odborného lékaře
➢ poukaz ORP vystavený praktickým nebo odborným lékařem na celou dobu
pobytu (v rámci jeho odbornosti, např. dermatolog – převazy ran, ne měření tlaku)
➢ hygienické potřeby, které používáte; pro pobyt zvláště doporučujeme: Menalind
spray a krém (k dostání v lékárně), vlhčené ubrousky, tablety na čištění zubní
protézy, toaletní papír, pro muže holení /holící strojek/, šampon, sprchový gel,
kartáček a pasta na zuby, hřeben, deodorant, krém na obličej, tělové mléko pro
suchou pokožku, papírové kapesníky, ubrousky. Sestry Vás během pobytu včas
upozorní na nutnost doplnění nebo změnu hygienických potřeb.
➢ běžně užívané osobní, zdravotní a rehabilitační pomůcky – vše označte jménem
➢ denní i noční oblečení a osobní prádlo: praní osobního prádla si můžete sjednat
při nástupu (prádlo je nutné označit Vaším příjmením a číslem stanice fixem na
textil nebo výšivkou, jinak Domov nenese odpovědnost za jeho případnou ztrátu),
nebo Vám je může prát rodina. Vezměte si domácí oděv, svetr, trika, tepláky,
spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan
➢ domácí pevnou protiskluzovou obuv – nejlépe s pevnou patou (např. mokasíny)
pro rehabilitaci i bezpečnou chůzi po chodbách
➢ kapesné a cennosti (500 – 1 000 Kč), doporučujeme uložit v pokladně Domova
nebo v trezoru u vedoucí péče v pracovně sester. Za cennosti a peníze ponechané u
sebe, nenese Domov odpovědnost
➢ pro doplnění pitného režimu balené nápoje; na oddělení je k dispozici běžný čaj,
v případě zvyklostí si vezměte své bylinné či ovocné čaje, které Vám připravíme.

• DŮCHOD
Je možné zařídit dosílku do Domova nebo ponechání uložení důchodu na poště
(nejdéle 3 měsíce). Příjemcem důchodu je oprávněný (tj. komu důchod náleží),
zákonný zástupce nebo zvláštní příjemce.
Tel. spojení na účtárnu (pokladnu) Domova: 277 003 545 nebo 277 003 543.

• NÁVŠTĚVY
Prosíme návštěvy, aby se při příchodu vždy hlásily v pracovně sester.
INFORMACE
V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací se
můžete obrátit na vedoucí oddělení přímé péče, popř. sociální pracovnici.

PŘÍJEMNÝ POBYT VÁM PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ DOMOVA
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