Informace před přijetím
Co si vzít s sebou?
Doklady - občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, kopii rodného listu, kopii platného
potvrzení o příjmu (platný důchodový výměr, ústřižek důchodové složenky, výpis z účtu apod.),
rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči.
Pokud pacientovi nebyl příspěvek na péči přiznán, doloží zamítnutí své žádosti. Pokud řízení o
příspěvek na péči probíhá a není ukončeno rozhodnutím, příspěvek tedy zatím přiznán není,
pacient doloží, že o něj požádal a kdy. V případě, že pacient ještě nezažádal o příspěvek na péči, je
možné se obrátit na příslušný úřad práce dle místa trvalého bydliště. S vyřízením žádosti o
příspěvek můžeme pacientovi pomoci při příjmu do hospice.
Léky, které má pacient předepsané odborným lékařem.
Kompenzační pomůcky, které pacient běžně používá (berle, hůl, naslouchadlo, glukometr, apod.).
Toaletní potřeby, které běžně používá - mýdlo, šampon, zubní kartáček, zubní pastu, toaletní
papír, potřeby na holení. Pacienti se zubní protézou: přípravky na čištění protéz, fixační krémy,
nádobu na ukládání protézy na noc. Inkontinentní a imobilní pacienti: vlhčené ubrousky, olej ve
spreji, ochranný krém (Menalind), čistící pěnu. Další hygienické prostředky, na které jsou pacienti
zvyklí z domova (tělová mléka, krémy, parfém, oleje).
Oblečení dle denní potřeby. Pyžama, noční košile, župan, ponožky, volná bavlněná trika, pohodlné
oblečení na den, oblečení pro pobyt venku (i ležící pacienti mohou za hezkého počasí pobývat na
terase nebo v blízkém okolí hospice), event. sváteční šaty (občas bývají v hospici společenské
akce), domácí obuv na přezutí. Je možné nechávat si prát prádlo v naší prádelně, ale je nutné ho
označit jménem (jedná se o hrazenou fakultativní službu).
Oblíbené drobnosti, které pacientům připomenou domov (obrázky, polštářky, rádio, apod.)
Jak je to v hospici s návštěvami?
Protože cílem hospicové péče je maximálně možné zlepšení kvality života nemocných, návštěvy
jsou u nás neomezené (24 hodin denně, 365 dní v roce). Z téhož důvodu může být s pacientem na
pokoji ubytována i blízká osoba.
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