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Zdravotní vyšetření
Moč

KO
(malý)
JT
K+C
Glukóza
Biochemicky
Cholesterol
CRP
Urea, Krea, Kyselina močová
Minerály (Na, K, Cl)
V případě užívání Warfarinu – Quick
PCR Test na Covid-19 (ne starší tří dnů), do odvolání


2.

Výtěry
Spojivkový vak
Krk
Nos
Rána
MRSA

Poznámka:
 výsledky vyšetření nesmí být starší dvou týdnů
 v případě pozitivních výsledků kontaktujte Vrchní sestru
Domova
 mikrobiologické vyšetření MRSA se požaduje u žadatelů,
kteří jsou před přijetím do Domova hospitalizováni ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče
Informace od lékaře
a) výpis z dokumentace praktického lékaře, medikace, plánovaná
vyšetření
b) léky na 1 – 2 týdny (ze zdravotního zařízení na tři dny)
c) výpis z dokumentace odborného lékaře, např. psychiatr – hodnota
MMSE
d) v případě hospitalizace překladová zpráva ze zdravotnického zařízení a
potvrzení kožního lékaře (pouze v případě poruchy integrity kůže –
dekubity, vředy…)
e) inkontinentní pomůcky, datum posledního předpisu
f) kompenzační pomůcky
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Věci potřebné k přijetí
a) osobní doklad žadatele
b) průkaz zdravotní pojišťovny
c) Kopii aktuálního důchodového výměru, nebo jiný doklad o příjmu
žadatele
d) osobní doklad přistupujícího k závazku
e) kopii rozhodnutí o výši příspěvku na péči, nebo kopii o řízení o PNP
f) kopii plné moci
g) kopii ustanovení o opatrovnictví
h) zdravotnická dokumentace – výpisy, vyšetření, potvrzení, léky
i) hygienické potřeby
j) osobní prádlo, oblečení, obuv – pevná přes kotníky, ne pantofle
k) finanční hotovost na první úhradu faktury za poskytované služby
l) finanční hotovost na úhradu poměrné části příspěvku na péči
m) finanční hotovost na založení depozita

Poznámka: osobní prádlo musí být zřetelně označené příjmením klienta na
vnitřní straně oblečení a obuvi

4.

Seznam doporučených věcí
a) rodinné fotografie
b) věci osobní potřeby - brýle, naslouchátko
c) zubní protéza – fixační lepidlo, čistící tablety nebo prášek
d) rádio
e) hrneček
f) ostatní věci, které by chtěl mít klient na svém pokoji

Poznámka: zubní protézu lze nechat u zubního technika označit monogramem
Kunšov 01. 01. 2021

