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INFORMACE PŘED PŘIJETÍM K POBYTU NA HOSPICOVÉM 
LŮŽKU 

 

Co si vzít sebou? 

Doklady - občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, aktuální rozhodnutí o výši 

přiznaného příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti o příspěvek na péči, platný 

důchodový výměr, rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům (pokud bylo 

vydáno), rozhodnutí o ustanovení opatrovníka (pokud bylo vydáno), potvrzení o pracovní 

neschopnosti. 

Léky, které máte předepsané odborným lékařem. 

Kompenzační pomůcky, které běžně užíváte (berle, invalidní vozík, berle, brýle, 

naslouchadla, inkontinenční pomůcky…) 

Toaletní potřeby, které používáte.  

Oblečení dle denní potřeby - pyžama, noční košile, župan, ponožky, pohodlné oblečení na den, 

případně i pobyt venku (možnosti pobytu na terase, zahradě), domácí obuv na přezutí. Lze si 

nechat prát prádlo v naší prádelně, ale je nutné si ho označit jménem. 

Doporučujeme si vzít drobnosti, které Vám připomenou domov (radiomagnetofon 

s oblíbenými nahrávkami, menší obrázky, fotografie, oblíbený hrníček apod.). 
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Návštěvy 

Návštěvy jsou v našem zařízení možné nepřetržitě (24 hodin denně). Záleží jen na Vás, kdy je 

budete přijímat. Návštěvy nejsou omezeny věkem. Pobyt blízké osoby včetně přespání a 

objednání stravy (snídaně, oběd, večeře) je po individuální domluvě možný.  

Vstup do hospice je umožněn také domácím mazlíčkům, pokud je o ně ze strany návštěvy řádně 

postaráno. 

Půjdete-li do hospice na návštěvu, prosíme, ohlaste se na recepci a zdravotnickému personálu. 

Úhrada pobytu 

Zdravotní pojišťovny hradí pouze část nákladů na ošetřovatelské lůžko. Další nutné finanční 

zdroje jsou získávány formou nenárokových dotací, příspěvky od měst a obcí, od sponzorů a 

dárců z řad občanů. Klienti se podílejí spoluúčastí na financování hospicové péče ve výši 250,- 

Kč na den. 

Doprovázející osoba ubytovaná na pokoji s nemocným platí 50,- Kč za nocleh a v případě 

odběru celodenní stravy na ni přispívá částkou 190,- Kč. 


