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Nezapomeňte si vzít s sebou: 

Informace k pobytu na sociálně zdravotním lůžku 

• občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny 
• doklady o nemoci, zdravotní dokumentaci (lékařské zprávy apod.) 
• potvrzení o pracovní neschopnosti 
• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti o příspěvek na 

péči 
• platný důchodový výměr 
• rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům, pokud toto bylo vydáno        

a rozhodnutí o ustanovení opatrovníka, pokud bylo vydáno 
• toaletní potřeby 
• domácí obuv 
• pohodlné oblečení na den a pobyt venku, můžete mít vlastní pyžamo nebo noční košili, 

župan 
• zbývající léky, které běžně užíváte 
• zdravotní pomůcky, které běžně používáte (inv. vozík, berle, brýle, naslouchadla, …) 

Můžete si vzít drobnosti, které Vám připomenou domov (menší obrázky, fotografie apod.) 

Informace k pobytu 
       Při přijetí provede smluvní lékař našeho zařízení orientační vyšetření a na základě 
zdravotní zprávy vysílajícího lékaře a jeho doporučení stanoví rozsah potřebné zdravotní        
a ošetřovatelské péče, kterou zajišťuje odborný personál složený ze zdravotníků a pracovníků 
sociálních služeb. Sociální pracovník či pracovník sociálních služeb pak spolu s Vámi 
připraví plán podpory Vašich aktivit tak, aby byly splněny Vaše přání a očekávání. Na 
oddělení též vypomáhají proškolení dobrovolníci. V případě Vašeho zájmu Vás mohou 
navštěvovat, vzít na procházku do zahrady, předčítat z oblíbené knihy apod. 
       Větší finanční hotovosti a cennosti nedoporučujeme brát sebou. Na doručování důchodů 
či nemocenské se případně domluvte s rodinou. 

Úhrada pobytu 
       Uživatelé jsou ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Výše úhrady je stanovena              
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou 
MPSV č.505/2006 Sb. a 391/2011 Sb. Úhrada za ubytování je stanovena ve výši 200 Kč/den, 
úhrada za stravu ve výši 160 Kč/den. Úhrada za péči je ve výši přiznaného příspěvku na péči. 

Návštěvy 
       Návštěvy uživatelů sociálně zdravotních lůžek jsou možné kdykoliv v denní době. Proto 
je nutné, aby se návštěva před vstupem na pokoj ohlásila u obsluhujícího personálu, 
který s ohledem na ostatní spolubydlící prověří aktuální situaci. Při vstupu do budovy se 
prosím ohlaste na recepci. V případě nepřítomnosti recepční vyčkejte jejího příchodu, popř. 
příchodu ošetřujícího personálu. 

 


