Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Proces prijímania a
prepúšťania

Informačný leták - Podmienky k prijatiu do ZOS

Reg. znak: V10

Vážená pani, vážený pán
ďakujeme, že ste sa rozhodli využiť naše sociálne služby a pre príchod do nášho zariadenia Vám tento
informačný leták pomôže pri zabezpečení všetkých náležitostí s prijatím do zariadenia.
A.
Pre zaevidovanie do Zoznamu žiadateľov (poradovníka) nášho zariadenia je nevyhnutne potrebné
predložiť:
❖ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál)
v prípade, že nástup do zariadenia je krízová intervencia, postačí kópia podanej žiadosti
o posúdenie s dátumom podania
❖ žiadosť o poskytovaní sociálnej služby s podpisom žiadateľa o sociálnu službu oprávnený
zástupca )
❖ Rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok (vydáva Sociálna poisťovňa,
Bratislava, ul. 29 Augusta č. 8, tel. kontakt 0800 123 123- doručenie poštou), u manželov
obidvaja.
❖ identifikačnú kartu ( občiansky preukaz k nahliadnutiu)
❖ preukaz poistenca (k nahliadnutiu)
B.
Pre činnosť ošetrovateľského procesu je potrebné pri nástupe do Zariadenia zabezpečiť:
❖ Návrh na ošetrovateľskú starostlivosť (lekársky nález na účely opatrovateľského
a ošetrovateľského procesu od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave (originál), ktorý obsahuje:
výtery TT, TR, TN
BWR
RTG pľúc
❖ psychiatrické vyšetrenie
❖ 2x lístok na sanitku
❖ aktuálne predpísané lieky uvedené lekárom v Návrhu na ošetrovateľskú starostlivosť ( celý
mesiac)
❖ Voľnopredajné lieky proti hnačke, teplote,
❖ rodina zabezpečuje sprievod na vyšetrenie a hospitalizáciu počas pobytu ( pri zhoršení
zdravotného stavu žiadateľa o sociálnu službu)
C.
Pre činnosť opatrovateľského procesu odporúčame priniesť pri nástupe do Zariadenia:
❖ inkontinečné pomôcky na mesiac
❖ Jednorazové podložky
❖ Pre inkontinentných klientov: vlhčené utierky, spray MENALIND alebo PANTHENOL, čistiacu
penu MENALIND, krém MENALIND alebo SUDOCREM
❖ Toaletné a hygienické potreby
D.
Ostatné dôležité informácie:
❖ úhradu za pobyt je nevyhnutné uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci za daný kalendárny mesiac
❖ žiadateľ o sociálnu službu môže užívať vlastné PC/TV na izbe za poplatok 0,20 €/mesačne
❖ žiadateľ o sociálnu službu môže požiadať o úschovu cenných vecí (zlato, väčší obnos peňazí)
❖ podľa zoznamu osobných vecí priniesť označené osobné šatstvo (viď zoznam doporučených
osobných vecí )
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Odporúčané návštevné hodiny :
❖ denne od 10 hod. - 20 hod.
Stránkové dni:
❖ pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

8:00 hod. – 16:00
8:00 hod. – 15:00
8:00 hod. – 15:00
8:00 hod. – 15:00
8:00 hod.– 12:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

(12:00 hod. – 13:00 hod. obed. prestávka)

Kontakt :
❖ Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynarovičova 23
Mgr. Stanislava Šrenkelová
- vedúca /sociálna pracovníčka
Tel.: 02/ 622 40 378
0917 / 377 151
e-mail: stanislava.srenkelova@ssspetrzalka.sk
❖ Zariadenie opatrovateľskej služby, Vavilovova 18
- vedúca /sociálna pracovníčka
Tel.: 02/623 17 173
0911/ 336 444
e-mail.: veducazosv@ssspetrzalka.sk

ZOZNAM DOPORUČENÝCH OSOBNÝCH VECÍ
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

nočná košeľa/pyžamo
župan
teplý sveter,
tepláky (legíny)
pulóver
tričká/polokošele/blúzky
ponožky – pančuchy
spodná bielizeň
manikúrový set
uzatvárateľná nádoba na zubnú protézu
toaletné potreby (sprchový gél, mydlo, šampón, zubná pasta, zubná kefka)
muži aj holiace potreby
pevné prezuvky (nie šľapky)
toaletný papier
servítky
fotky rodiny
obľúbené spomienkové predmety
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