Seznam k zajištění pobytu odlehčovacích služeb pro rodiny
Velice oceňujeme péči, kterou svému blízkému věnujeme, a jsme si vědomi
toho, jak je taková péče náročná. Jsme proto rádi, že vám můžeme alespoň
na čas převzetím klienta do pobytových odlehčovacích služeb pomoci.
K tomu, aby odlehčovací služba proběhla k naprosté spokojenosti klienta i
vaší, je třeba vaší součinnosti. Chtěli bychom vás tedy požádat o poskytnutí
následujících informací, případně zde naleznete doporučený seznam
dokumentů a věcí, jimiž svého blízkého vybavíte.






číslo na obvodního lékaře: __________________________
specialisty diabetolog:
__________________________
specialista internista:
__________________________
v případě dovolených zastupujícího lékaře: ______________
aktuální dokumentace od lékařů, včetně diagnóz, dávkování léků s
rozpisem
 léky na danou dobu pobytu:
- inzulíny včetně příslušenství
- obvazový materiál v případě defektů
- inhalátory
- strava do PEGu (žanetky 2x)
- STOMIE - veškeré pomůcky
- PMK - močové sáčky, katetr- cévku (popř. Na výměnu- nutné)
Při odvozu klienta zajistit popřípadě sanitku a dát převozní lístek. U
obvodního lékaře nahlásit, že je klient od - do na odlehčovacím pobytu (lékař
vypíše převozní lístek).
 U PMK - 1x převozní sanitka při stavu ucpání
- u mužů vytažení PMK bez data
 u plánovaného vyšetření též
 pokud jste opatrovníkem, dát kopii listu opatrovníka
Dokumentace: občanský průkaz, kartička zdrav. pojišťovny

Seznam hygienických pomůcek k ODS:
 inkontinenční pomůcky: na celou dobu pobytu - pleny, vložky,
inkontinenční kalhotky, hygienické pěny
 sprchový gel, šampon, tělový krém
 vlhčené ubrousky, toaletní papír (kuchyňské role)
 zubní kartáček, pasta, popř. tablety na čištění protéz
 hřebínek
 muži: přípravky na holení (pěna, holítka, voda po holení)
Oděvy:
Oblečení vybírejte podle sezóny, úměrně tomu, jak dlouho klient bude na
přechodném pobytu. Při nástupu dodejte, prosím, soupisku předávaných
oděvů.
Věci na denní nošení volte pohodlné:
 bavlněná trička (krátký i dlouhý rukáv) 4x
 kalhoty (tepláky, legíny, kamaše) 4x
 mikina, svetr 3x
 ponožky a spodní prádlo
 bunda 1x
 pyžamo 3x
 boty 1x do místnosti, 1x ven
 pokrývka hlavy (zimní x letní)
S sebou:
„pohotovostní léky“

PARALEN 500mg
ENDIARON

Věříme, že se vašemu blízkému bude u nás líbit a že se třeba bude chtít za
čas za námi zase podívat. My se budeme snažit pro to udělat maximum.

