SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Informační pokyny při přijetí do zařízení
-Domov pro seniory NýdekDnem uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče se stáváte uživatelem pobytové
služby SSMT – Domov pro seniory Nýdek. Žádáme Vás o předložení následujících dokladů.
Tyto pokyny mají informativní charakter.
Při nástupu do zařízení je potřeba vzít si s sebou:
1. Občanský průkaz
2. Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
3. Aktuální výměr důchodu z ČSSZ Praha
4. Rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky
5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P, průkaz diabetika, průkaz pacienta s kardiostimulátorem atd.
6. Usnesení o zbavení (omezení) způsobilosti k právním úkonům
7. Listinu o ustanovení opatrovníka
8. Zdravotnickou dokumentaci vyžádanou od praktického lékaře
9. Pravidelně užívané léky, včetně rozpisu užívání - alespoň na 3 dny dopředu
10. Zdravotní a kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadla, hole, chodítka, invalidní
vozík atd.)
11. Překladovou zprávu (pokud je žadatel ve zdravotnickém zařízení)
12. Nerezovou termosku
13. Toaletní (hygienické) potřeby
14. Osobní věci (spodní prádlo, pyžamo, župan, papuče, tričko, tepláky apod.)
15. Ostatní předměty osobní potřeby (předměty k vlastní zájmové činnosti, upomínkové
předměty apod.)
Množství ošacení a ostatních věcí volte, prosím, uvážlivě. Do Domova pro seniory si s sebou,
prosím, neberte tepelné spotřebiče, vařiče apod. Uživatelé mají možnost si do zařízení vzít
televizor, radiopřijímač, magnetofon, video atd. Přihlášení televizoru zajistí koordinátorka
přímé péče zařízení a uživatel poté platí jednou měsíčně televizní poplatek.
Nově jsou pokoje vybaveny nábytkem SSMT (lůžko, šatní skříň, židle, stůl, noční stolek).
Máte možnost, po dohodě s vedoucím domova či úsekovou vedoucí, si pokoj dovybavit
vlastním drobným nábytkem (komoda, police, regál, apod.), menšími elektrospotřebiči
(lednička, TV, rádio) a doplňky (obrázky, květiny, aj.)
Kontakty Domov Nýdek
Sociální pracovník: Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS. , tel: 558 555 214, mobil 733 139 689
Úseková vedoucí/staniční sestra: Graźyna Oczadlá, tel: 558 555 212, mobil 730 895 292
Vedoucí Domova Nýdek: Bc. Jarmila Boháčová, tel: 558 555 211, mobil 739 205 102

