Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy

VSTUPNÍ INFORMACE - ZDRAVOTNÍ POBYT
Domov zajišťuje nezbytnou zdravotní, ošetřovatelskou a aktivizační péči a základní
rehabilitaci. O pobyt u nás nemůže být žádáno tehdy, kdy ke zlepšení zdravotního stavu
má přispět intenzivní rehabilitace.

 NÁSTUP DO DOMOVA
V den nástupu se, prosím, dostavte během dopoledne, nejlépe mezi 9 – 10.30 hod.
Pokud není nástup v dopoledních hodinách možný, informujte předem staniční sestru,
popř. sociální pracovnici stanice, na které budete přijat/a. Patro se dozvíte na vrátnici
Domova nebo na tel. čísle: 235 323 248


DO DOMOVA VEZMĚTE S SEBOU:
občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny
poslední laboratorní výsledky, popř. výsledky odborných vyšetření
a propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace
seznam všech dosud užívaných léků a užívané léky minimálně na tři dny
(v originálním balení)
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, prosím, domácí oděv, svetr, trika,
tepláky, spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan, ručníky.
domácí pevnou protiskluzovou obuv – nejlépe s pevnou patou (např. mokasíny)
pro rehabilitaci i bezpečnou chůzi po chodbách
kapesné pro osobní potřebu (maximálně do výše 1 000,-Kč), si uložíte v trezoru
u staniční sestry v pracovně sester, kde si můžete potřebnou částku kdykoliv
vyzvednout. Za jakoukoliv částku či cennost, kterou si ponecháte u sebe, nenese
Domov žádnou 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.

1

 LÉČEBNÝ REŽIM
Léčebný plán a tím i léčebný režim je dán Zákonem č. 372/2011 o zdravotních
službách a podmínkách jejich dodržování. V rámci individuálního léčebného postupu jej
stanoví a podrobně Vás s ním seznámí Váš ošetřující lékař v Domově.
Léčebný režim zahrnuje všechny léčebné postupy jako je podávání léků, rehabilitace,
pohybový režim, režim návštěv, dietní opatření atd. Během pobytu v Domově Vám
předepisuje ošetřující lékař veškeré léky a zdravotní sestra je podává v dávce a v čase
ordinovaném lékařem. Seznam všech léků, které užíváte doma (na předpis i zakoupené),
předejte po příchodu na příslušné stanici zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do
spektra léků (v závislosti na míře a závažnosti onemocnění), které Vám budou podávány
během pobytu. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme,
nepoužívejte během pobytu v Domově žádné léky, o nichž Váš ošetřující lékař neví. Lékař
Vám po zhodnocení Vašeho zdravotního stavu může léky při pobytu v Domově změnit.

Převozy sanitou
Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny:
převozy na ošetření a vyšetření do smluvního zdravotnického zařízení
(lékař Domova zařizuje sanitku tam, lékař z vyšetření zpět;
osoba, která o Vás doma pečuje, může být požádána staniční sestrou o doprovod)
převozy k hospitalizaci do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je
schopno požadovanou péči poskytnout
převozy při propuštění do domácího ošetřování, nikoliv však na dobu propustky
převozy sanitkou Rychlé zdravotnické pomoci v případě akutní a neodkladné péče

 NENÍ DOVOLENO používání vnesených elektrospotřebičů;
nesete plnou odpovědnost za používání drobné elektroniky – mobil, notebook, tablet,
nabíječky apod.

 NÁVŠTĚVY
Prosíme, abyste se při každé návštěvě vždy hlásili v pracovně sester.
 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.

INFORMACE
V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací se
můžete obrátit na staniční sestru, popř. sociální pracovnici na telefonním čísle (vrátnice
domova) 235 323 248.

PŘÍJEMNÝ POBYT VÁM PŘEJE KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ DOMOVA
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