Zariadenie pre seniorov- PENZIÓN JESEŇ, n.o., Malé Kršteňany 184, 958 03 Partizánske

ZOZNAM VECI POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ KLIENTA DO ZARIADENIA








Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, bez neho nie je možné umiestnenie!!!
Rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia od všeobecného lekára (tlačivo viď dokumenty).
Ak ku nám klient prichádza z hospitalizácie v nemocnici je dostačujúca prepúšťacia správa,
v prepúšťacej správe je potrebné, aby lekár napísal všetky potrebné veci, napr.
doporučuje ošetrovanie resp. rehabilitáciu cestou ADOS, predpis pomôcok, a pod.)
Odhlásenie zo stavu poistencov od obvodného lekára v prípade, že klient je rozhodnutý
mať v našom zariadení nášho obvodného všeobecného lekára (tlačivo viď dokumenty)
Občiansky preukaz, kartička poistenca, preukaz ZŤP (je potrebné, aby tieto dokumenty
mal klient so sebou v zariadení)
Veci osobné (doporučujeme): - spodné prádlo – 3 ks nátelník, 10 ks nohavičky alebo
trenírky (slipy, boxerky), 10 párov ponožky, 3 páry hrubé ponožky
- Tričko krátky rukáv 3 ks
- Tričko dlhý rukáv 3 ks
- Pulóver 3 ks
- Sveter alebo flisová mikina 2 ks
- Flisová vesta 2 ks
- Nohavice alebo sukňa 2 ks
- Tepláky alebo gamaše 5 ks
- Blúzka alebo košeľa 2 ks
- Vetrovka alebo kabát 1 ks
- Čiapka 2 ks
- Rukavice 1 pár
- Šál 2 ks
- Pyžamo alebo nočná košeľa 4 ks
- Topánky letné aj zimné
- Papuče, najlepšie uzatvorená obuv
- Uteráky 3 ks
- Osuška 2 ks
- Malý uteráčik 3 ks
- Hygienické potreby: zubná kefka, pasta, miska na zuby, hrebeň,
načúvací aparát, sprchovací gél, šampón, lepidlo na zuby, krém na
tvár, holiace potreby, vlhčené obrúsky, čistiaca pena, ošetrujúce
krémy, okuliare
- Lieky, inzulíny, zdravotné pomôcky: barle, palice, invalidné vozíky,
antidekubitárne matrace, plienky, vložky, podložky a pod.
- Drobné veci, ku ktorým má klient vzťah, napr.: modliaca knižka,
fotoalbumy, ruženec, obrázky na stenu, vankúšiky, vlastné rádio,
hrnček, sošky, kniha a pod. (fotoalbumy sú dôležité pri terapiách,
hlavne u klientov s Alzheimerovou demenciou)
Osobné veci je potrebné mať označené!!!
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