Informace při příjmu nového klienta do Sanatoria Topas –
Holice
Doklady a dokumenty, které potřebujete pro sociální pracovnice:
⦁ Občanský průkaz
⦁ Průkaz zdravotní pojišťovny
⦁ Rozhodnutí o výši Příspěvku na péči, bylo-li vydáno
⦁ Rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům a listinu o
ustanovení opatrovníka
⦁ Kontakty na nejbližší rodinné příslušníky, osoby blízké či přátelé
Doklady a dokumenty, které potřebujete pro zdravotní personál:
⦁ Zprávu od obvodního lékaře, od ošetřujícího psychiatra a dalších lékařů,
u kterých je klient v péči (prosíme, sdělte nám jejich jména a adresy kvůli
snazšímu kontaktu s nimi)
⦁ Rozpis léků od ošetřujícího lékaře
⦁ Léky na dobu minimálně jednoho týdne
⦁ Nahlaste zdravotnímu personálu, kdy a kde byl klient na
specializovaných vyšetřeních (diabetologie, endokrinologie, apod.)
⦁ Nahlaste datum očkování na TAT, PNEUMO, apod.
⦁ Zdravotnické a kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko, chodítko,
invalidní vozík, francouzské hole, atd.)
Další informace:
⦁ Doporučujeme, aby v den nástupu do Sanatoria Topas byl s žadatelem
po celou dobu nástupu přítomen rodinný příslušník nebo jiná osoba
blízká.
⦁ Do Sanatoria Topas se nastupuje ve všední dny v dopoledních hodinách
v časovém rozmezí od 9:00 hodin do 10:00 hodin, změna je možná
pouze po vzájemné domluvě se sociální pracovnicí.
⦁ Osobní věci a nově donesené osobní prádlo ZNAČIT NEMUSÍTE, vše
Vám označíme v den nástupu naším štítkovačem.
⦁ Za cennosti nenese sanatorium odpovědnost/neručí za jejich ztrátu.
Cennosti lze uložit do trezoru u sociálních pracovnic.
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⦁

⦁

Návštěvy jsou možné denně od 8:30 do 19:00 hodin. Po 17:00 hodině se
při návštěvě používají společenské prostory z důvodu soukromí
ostatních klientů na pokoji.
Pobyt mimo sanatorium je možný, je však potřeba předem telefonicky
kontaktovat ošetřujícího lékaře a ujistit se, zda to dovoluje zdravotní a
psychický stav klienta. Na základě této domluvy Vám budou připraveny
léky na požadovaný počet dní pro pobyt mimo sanatorium. Léky budou
předány všeobecnou sestrou při odchodu klienta.

Doporučení:
Chtěli bychom, aby se u nás klienti cítili jako doma, proto je možné přivézt si
některé oblíbené drobnosti.
⦁ Rodinné fotografie, obrázky, květiny, křesílko, TV, keramický hrníček

2

