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Domov sociálnych služieb

Pohorelská Maša 57
976 69 Pohorelá

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/

V Pohorelskej Maši, dňa

VEC: Prijatie do Domova sociálnych služieb

Vážený/á pán/pani

Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša č. 57, Pohorelá, Vám na základe Vašej žiadosti o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby oznamuje, že Vás dňa ............... v dopoludňajších hodinách predvoláva k nástup do
zariadenia.
K nástupu do Domova sociálnych služieb je potrebné predložiť nasledovné doklady:
1. platný občiansky preukaz,
2. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
3. preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
4. zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých
odborných ošetrujúcich lekároch,
5. lieky na 1 mesiac,
6. potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo),
7. v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto
zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť
úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
8. v prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prosíme
predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení
opatrovníka,
9. aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem,
10. potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),
11. vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo).
Zároveň pred príchodom do zariadenia oznámte na príslušnom poštovom úrade zmenu vašej adresy.
Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:
1. osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo
ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim
menom,
2. hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na
čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac –
napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),
3. drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety
(fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).
V prípade akýkoľvek prekážok, ktoré by Vám znemožňovali nástup do nášho zariadenia, nás informujte na tel.
č. 048/6496 126.
Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.
S pozdravom
......................................................
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