Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Humanus, n. o.,
Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec

POKYNY PRED UMIESTNENÍM
 kompletne vypísaná a záujemcom podpísaná žiadosť o umiestnenie do zariadenia;
 v mieste trvalého bydliska na mestskom, resp. obecnom úrade alebo cez VÚC treba
vybaviť rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov
alebo domova sociálnych služieb;
 posudok o odkázanosti na sociálnu službu;
 výmer dôchodku na aktuálny rok alebo za predchádzajúci kalendárny mesiac (na
sociálnej poisťovni s občianskym preukazom žiadateľa o sociálnu službu);
 overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady za sociálnu službu;
 občiansky preukaz (kópia), preukaz poistenca (originál), preukaz ZŤP (ak je jeho
držiteľom, originál);


povinné vyšetrenia ešte pred nástupom:
1) z krvi na:
 BWR (pozn. syfilis)
 HIV

max. 3 týždne staré a negatívne

 HBsAg (pozn. žltačka)
2) výtery z nosa, hrdla a konečníka
3) negatívny PCR TEST

max. 3 týždne staré a negatívne
výsledok nie starší ako 24 hodín

 pred umiestnením do zariadenia je nutné aby vrchná sestra/lekár vopred videli
zdravotnú dokumentáciu;
 ak je prijímateľ sociálnej služby liečený u odborných lekárov (diabetológ, neurológ,
internista, psychiater, urológ, atď.) je potrebné na vyžiadanie vrchnej sestry absolvovať
kontrolné vyšetrenie (pretože nemôže byť staršie ako 4-5 mesiacov);
 predpísať lieky od dátumu nástupu (do zariadenia) na minimálne 1 mesiac;
 priniesť písomné vyradenie z evidencie od obvodného lekára ku koncu aktuálneho
mesiaca (pokiaľ chce PSS prejsť do obvodu nášho lekára);
 priniesť zoznam s rozpisom liekov;
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 v prípade, ak je prijímateľ sociálnej služby úplne alebo čiastočne inkontinentný je nutné
priniesť plienky na minimálne 1 mesiac;
 priniesť vlastné rehabilitačné pomôcky (pokiaľ ich prijímateľ sociálnej služby má,
pokiaľ má k nim aj doklady (o zakúpení, používaní,... priniesť tiež);
 v prípade záujmu je možné rehabilitačné pomôcky doobjednať (invalidný vozík,
štvorkolesové chodítko/prekladacie chodítko pre seniorov, atď.);
 pri príjme do zariadenia je nutné, aby mal prijímateľ označené všetky osobné veci
číslom (fixou na textil/výšivkou), ktoré vopred pridelí sociálny pracovník, za stratu
neoznačených vecí/oblečenia zariadenie nezodpovedá;
 nástup prijímateľa je najlepšie realizovať počas pracovného týždňa v
predobedných hodinách (cca. o 9.00 najneskôr do 11.00 hod.);
 pri nástupe do zariadenia môže prijímateľ sociálnej služby požiadať o depozitný účet na
účel platenia úhrad za lieky, externé služby, nákupy, kde vloží ľubovoľnú hotovosť.

