domov se zvláštním režimem

Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna, tel. 547 214 759
provozuje Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., IČ 65349547

Vážená klientko,
vážený kliente,
děkujeme za důvěru, s níž jste si jako svůj domov pro další
život vybral/-a náš domov se zvláštním režimem Villa Martha.
Naší prioritou je zabezpečení nejen kvalitní zdravotní
a ošetřovatelské péče, ale i psychické pohody našich klientů.
Proto je pro nás velice důležitá spolupráce s Vámi i Vašimi
nejbližšími příbuznými.
Pamatujte, že při přijetí je zapotřebí:
Dokumentace
• občanský průkaz, průkaz pojištěnce ZP, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P – pokud jste držitelem
• lékařské zprávy a léky, kontakt na Vašeho ošetřujícího
lékaře a ostatní odborné lékaře, které navštěvujete neurologa, ortopeda, psychiatra apod.
• rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči
• byl-li ustanoven opatrovník - doklad o jeho ustanovení
Oblečení
• zimní bunda, čepice, šátek, 2x svetr, 2x dlouhé kalhoty,
zimní obuv, rukavice
• jarní bunda, vhodná vycházková obuv – sportovní botasky

• pohodlné domácí oblečení (kamaše, tepláky, legíny, trička
s dlouhým i krátkým rukávem, halenky), šaty a vhodné
oblečení do teplých dnů
• spodní prádlo – ženy košilky, kalhotky, podprsenky,
ponožky; muži trenýrky, nátělníky, ponožky – vše podle
potřeby
• přezůvky
• na spaní – noční košile (pyžamo)
• za pěkného počasí pro pobyt venku na zahradě – pokrývka
hlavy (klobouk, kšiltovka), sluneční brýle, krém
na opalování – podle potřeby
• 2x ručníky
Hygienické potřeby - prosíme příbuzné, aby pravidelně
kontrolovali a doplňovali zejména tyto potřeby:
• sprchový gel, šampon (muži holení - jednorázové břity,
pěna na holení + voda po holení, případně holicí strojek),
tělové mléko, toaletní papír
• deodoranty – vhodnější jsou spreje
• zubní pasta + kartáček na zuby, rozpustné tablety na zubní
protézy, krabička na zubní protézy
• hřeben, tyčinky na čištění uší
Ostatní
• káva, čaj, cukr, sirup, minerálky - dle chuti a zvyklostí
klienta
• na pokoj si můžete vzít své oblíbené věci – fotografie,
obrázky, kytky, hrníček apod.
• možnost uložení menšího množství potravin v lednici
(např. jogurty)

Každé donesené oblečení, prosíme, hlaste personálu
k označení a zapsání do seznamu věcí klienta, stejně tak jako
naopak odnesení věcí od klienta.
Prosíme, abyste veškeré změny – např. změnu zdravotní
pojišťovny, kontakty na příbuzné, změny telefonních čísel,
změny e-mailů - hlásili sociální pracovnici nebo vrchní sestře.
Do našeho zařízení dochází pravidelně kadeřnice a pedikérka.
Zdravotní a ošetřovatelské problémy řeší vrchní sestra
Mgr. Monika Bára Plavcová.
Se sociálními problémy či například kontaktem s úřady Vám
bude pomáhat sociální pracovnice Mgr. Alena Štěpánková.
Těšíme se na naši spolupráci a příjemné chvíle, které ve Ville
Martha společně strávíme.
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