
 

Informace před přijetím na odlehčovací službu 
pobytovou 

 
Co si vzít s sebou?  

Doklady - občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny.  

Léky. Léky jsou podávány zdravotní sestrou, proto je nutné přivézt léky v originálním balení na celou dobu 

pobytu.  

Kompenzační pomůcky, které uživatel běžně používá (berle, hůl, naslouchadlo, glukometr, apod.).  

Toaletní potřeby, které běžně používá - mýdlo, šampon, zubní kartáček, zubní pastu, toaletní papír, potřeby 

na holení. Uživatelé se zubní protézou: přípravky na čištění protéz, fixační krémy, nádobu na ukládání protézy 

na noc. Inkontinentní a imobilní uživatelé: vlhčené ubrousky, pleny či jednorázové natahovací kalhotky, 

hygienické podložky (při inkontinenci nutné!), olej ve spreji, ochranný krém (Menalind), čistící pěnu. Další 

hygienické prostředky, na které jsou uživatelé zvyklí z domova (tělová mléka, krémy, parfém, oleje).  

Oblečení dle denní potřeby. Pyžama, noční košile, župan, ponožky, pohodlné oblečení na den, oblečení pro 

pobyt venku (i ležící uživatelé mohou za hezkého počasí pobývat v atriu nebo v zahradě), případně sváteční 

šaty (občas bývají v hospici společenské akce), domácí obuv na přezutí.  Ležící uživatele služby prosíme vybavit 

většími obyčejnými triky, které můžeme na zádech rozstřihnout pro jednodušší oblékání. Prádlo vypereme 

v naší prádelně (prosíme o jeho označení). 

Oblíbené drobnosti, které připomenou domov (obrázky, polštářky, rádio, apod.)  

Jak je to u nás s návštěvami?  

Návštěvy jsou možné každý den. 

Jak je to s dopravou?  

Dopravu tam i zpět si zajišťuje uživatel služby či jeho rodina sama. Nabízíme možnost naší služby asistenčního 

auta (možnost převozu i na vozíku). Službu je třeba domluvit předem (minimálně 1 týden před zahájením 

služby).  

Co mají uživatelé služby k dispozici?  

Možnost účastnit se programu centra denních služeb, možnost návštěvy knihovny, zahrady, kavárny, kaple, 

kuchyňky s mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí, wi-fi internetu na každém pokoji.  

Uživatelé odlehčovací služby pobytové zůstávají po celou dobu pobytu v péči svého praktického, nebo 

odborného lékaře, který jim zajišťuje léky a potřebné pomůcky (pleny, podložky) po celou dobu pobytu.  

 


