Seznam věcí potřebných při přijetí do DS
(Příloha č. 1 Domácího řádu DS Lukov)
1. Základní potřeby:
 Osobní hygienické potřeby (žínka, 6 ks ručníků, tekuté mýdlo, šampon, toaletní papír,
kartáček, pastu, krém apod.)
 Příbor, hrneček na kávu nebo čaj, sklenička, termoska (na dostatečný přísun teplých
tekutin po celý den) aj.
 Léky, inkontinentní pomůcky, které užíváte
 U imobilních klientů doporučujeme nákup kvalitní kosmetiky a nepropustných
podložek (je možné pravidelně objednávat přes DS Lukov)
2. Doporučujeme:
 Vhodnou domácí obuv (neklouzavou, s pevnou patou)
 Domácí oděv, na který jste zvyklí (tepláky a trička – pohodlné, volné, v dostatečném
množství)
 Spodní prádlo (v dostatečném množství)
 Punčochy, ponožky
 Noční košile, pyžamo, župan
 Cestovní tašku pro případ hospitalizace, kosmetickou taštičku na hygienické potřeby
 Televizi, rádio – doporučujeme pořídit bezdrátová sluchátka! (aby se předešlo
stížnostem na nadměrný hluk z TV nebo rádia). Poplatky za rozhlas a televizi si hradí
každý uživatel sám (Zákon č. 348/2005 Sb. O rozhlasových a televizních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů), většinou SIPO poukázkou.
 Jiné (fotografie, obrázky, květiny…abyste se v domově cítili co nejlépe).
 V případě, že je uživatel méně/hůře komunikativní (např. zdravotní důvody apod.), je
vhodné sepsat několik „základních informací“ se zaměřením na to, co má uživatel rád,
co ho dříve bavilo, jak trávil den apod.
 Finanční hotovost na první výdaje (úhradu pobytu apod.)
3.








Doklady, které je nutné předložit při přijetí do domova:
Občanský průkaz
Usnesení o jmenování opatrovníka s razítkem nabytí právní moci (pokud je vyřízeno)
Kartičku zdravotní pojišťovny, příp. diabetickou průkazku
Zdravotní dokumentaci od ošetřujícího lékaře, + výpisy ze zdravotní dokumentace
ostatních odborných lékařů např. kardiolog, oční lékař, zubní lékař – (při využívání
služeb zubního lékaře DS je třeba znát přesné datum zhotovení poslední zubní protézy)
aj.
Kopii rozhodnutí přiznaného příspěvku na péči (je li příspěvek přiznán)
Potvrzení o výši důchodu a to pouze v případě, že budete uplatňovat sníženou úhradu.

4. Upozornění:
 Veškeré věci, které si při příjmu i v průběhu pobytu dovezete, je nutné předat personálu
k označení.
Veškeré oblečení se nechá u švadleny DS označit štítkem se jménem a přiděleným
číslem (tímto označením na méně viditelném místě se předchází špatnému rozdělení či
případné ztrátě oděvu).
V případě přijetí do DS Lukov máte možnost využívat lékařskou péči poskytovanou smluvním
praktickým lékařem, který zajíždí do DS 2 x týdně nebo si ponecháte Vašeho současného
lékaře, u kterého Vám léky a kontroly bude zajišťovat Vaše rodina včetně Vaší dopravy a
doprovodu do ambulance.
Smluvní lékař není zaměstnancem Domova, pouze zajišťuje prostřednictvím své privátní praxe
lékařskou péči s tím, že ordinuje ve vyhrazené dny v našem zařízení. Vzhledem k tomu, že
neošetřuje pacienty s jinými pojišťovnami, je vhodné, aby klient byl v době přijetí do DS již
přihlášený k jedné ze smluvních pojišťoven smluvního lékaře.

Další informace poskytne:
Mgr. Alena Mikulková, 605 223 115, 577 911 623, mikulkova@ds-lukov.cz

