Pokyny k přijetí do PDSS Dubí – Teplice p.o.
Termín nástupu: v dopoledních hodinách – do 10.00 hod.
Doklady:
 Občanský průkaz
 Legitimace zdravotní pojišťovny
 K žádosti o přijetí doložit výměr důchodu a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 Průkaz diabetika, průkaz ke kardiostimulátoru, do poradny pro glaukom, průkazy ZTP a TP
U lékaře:
 oznámit termín nástupu do PDSS
 u ležících klientů možno požádat o zařízení sanity
 vyzvednout si recepty na první dny pobytu v PDSS
 znát své dávkování léků
 znát své nejbližší kontroly na spec. odd.-diaporadna, oční, zubní
 požádat lékaře o doslání zdravotní dokumentace na adresu PDSS
Osobní vybavení:
 dle přiloženého seznamu u žádosti do PDSS, bude předáno při jednání se zájemcem o službu
 inkontinence moče – více spodního a nočního prádla
 vše vypráno a zašito
 nezapomenout na toaletní potřeby, holení pro muže
Možnost vlastní TV na pokoji, po dohodě se spolubydlícím. Měsíční úhrada SIPO za TV. Televize
musí být opatřena pokojovou anténou a prodlužovacím kabelem. Nutná revize – můžeme při nástupu
zprostředkovat.
Při nástupu se sepisují veškeré dovezené věci, včetně cenností a hotovosti. Změny v šatním lístku:
týkající se vybavení a cenností se hlásí vždy sestrám k doplnění zápisu.
Součástí jednání se zájemcem o poskytování sociální služby je seznámení s Domácím řádem PDSS,
podpisu souhlasu s nakládáním s osobními údaji, vyplnění vstupního dotazníku, týkajícího se
bezinfekčnosti, úschovy cenností, seznámení s výší úhrady za pobyt, volbou způsobu dosílání
příspěvku na péči a důchodu, způsob úhrady za pobyt.
Doplněn dalších údajů do dokumentace (tel. Čísla případných dalších příbuzných).
1 x ročně (v měsíci lednu) obdrží klient vyúčtování za uplynulý rok, jinak na požádání
Pobyt mimo ústav:
 nahlásit tři dny předem sestrám na oddělení.
 Při pobytu mimo ústav v so + ne – nahlásit nejpozději ve středu odpoledne.
 Podepisuje se tiskopis s datem o odchodu a návratu z dovolené.
 Vratky za pobyt v jednom měsíci se vrací následující měsíc.
 Proplácí se pouze předem ohlášený pobyt, vrací se výše stravovací jednotky a denina
příspěvku na péči.
Informace o možnosti přihlášení k trvalému pobytu Vám podá sociální pracovnice

