CO POTŘEBUJE S SEBOU NOVÝ PACIENT PŘI NÁSTUPU DO
LDN:
* doklady (občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny)
* oblečení – v LDN nosí pacienti ústavní oblečení
- vzít sebou župan
Pozn: je možné, aby zde pacient pobýval v osobním prádle-noční košili, pyžamu, ale
v tom případě je nutné jej dle potřeby vyměnit (osobní prádlo zde nepereme!)
* hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, šampon, mýdlo, minimálně 2
ručníky, utěrky nebo bryndáky)
* přezůvky (bačkory), hůl či jinou pomůcku k chůzi – pokud potřebuje
* léky (pokud nový pacient bere léky, prosím o dávku na min. 3 dny až týden s sebou)
* věci osobní potřeby (v případě potřeby pacienta je možné mít u sebe mobilní telefon,
notebook, tablet, rádio, televizi aj. vše ale na vlastní riziko!!!)
→ připojení na internet pacientům neposkytujeme!

Co je potřeba neprodleně po nástupu pacienta dodat sociální pracovnici:
Nástupu pacienta předchází řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí do LDN
s doporučením od ošetřujícího lékaře v případě nástupu z nemocnice, nebo
praktického lékaře pokud jde pacient z domova!
Po nástupu pacienta (pokud možno v co nejbližší době) prosím kontaktní osoby
pacientů, aby navštívili sociální pracovnici s těmito doklady:
1. předložit ke kontrole Občanský průkaz pacienta a kartičku zdravotní
pojišťovny
2. prosíme o kontakty na 2. nejbližší osoby pacienta (rodina, vzdál.příbuzný,
kamarád, soused, pečovatelka...) prosím o přesnou adresu, telefony a e-mail
3. doložit dokument v případě již podané žádosti o umístění do Domova seniorů –
tj. Zařazení do pořadníku čekatelů či potvrzenou žádost o přijetí (v případě,
že žádost podala rodina bez spolupráce soc. pracovnice LDN žádám o potvrzenou
okopírovanou žádost o přijetí či kopii Podacího lístku v případě poslání žádosti
poštou)
4. informaci i podání či přiznání Příspěvku na péči a jiných dávek SSP, informaci o
druhu a výši příjmu pacienta (důchodu)
5. informaci o příjmu pacienta – druh důchodu (starobní, starobní a vdovský),
OSVD, plný či částečný invalidní důchod aj. , nahlaste způsob výplaty (na účet či
poštovní složenkou) – je možnost zařídit, aby důchod pacienta chodil do LDN
6. informaci o bytové situaci pacienta (patro a přítomnost výtahu)
7. jméno praktického obvodního lékaře (adresu a telefon především u lékařů mimo
Prahu 6)

Sociální pracovnici navštivte prosím po předchozí telefonické domluvě:
tel.: 720 570 078, 224 316 540 (toto číslo je i pro fax)

