Manuál před nástupem klienta do pobytové odlehčovací služby

Příjem klientů : pondělí - pátek od 9 do 15 hodin
Co má mít klient s sebou: oblečení dle ročního období (trička, svetry, kalhoty, popř. tepláky, spodní
prádlo, pyžamo/noční košile, domácí oblečení (v čem je zvyklý klient chodit doma), župan, domácí
obuv (obuv musí být vhodná, kterou je klient schopen si obout sám a nepadá mu z nohou), osuška, 2x
menší ručník, žínka(2x).
Hygienické potřeby: sprchový gel, šampon na vlasy, hřeben, zubní kartáček, zubní pastu, v případě,
že má klient zubní náhradu – kelímek + tablety na čištění zubních protéz, lepidlo na zubní protézy,
ubrousky nebo papírové kapesníky, vlhčené hygienické ubrousky.
Veškeré oblečení vč. ručníků a žínek musí být řádně označeno a to buď iniciály nebo jménem
klienta. Rovněž tak označení hygienických potřeb. Pořídit seznam.
Léky: pokud klient užívá léky, je třeba přinést označené a nalékované lékovky, v případě, že pobyt
klienta bude delší než 1 týden, je vhodné přinést nalékované a označené alespoň dvě lékovky. Pokud
klient užívá ještě jiné léky např. kapky, léky na bolest (analgetika), v případě, že klient trpí průjmy
(Endiaron, Imodium), je třeba krabičku řádně označit jménem a předat sociální pracovnici,
pečovatelce při příjmu klienta. Léky ani vitamíny nenechávejte u klientů!
Zodpovědnost za nalékování nese rodina!!!!!
Veškerá medikace při průjmovém onemocnění, nachlazení nebo bolesti musí být konzultována
s rodinou.
Inkontinenční pomůcky: podložky, pleny – dostatečné množství.

Při příchodu klienta je třeba uklidit jeho osobní věci do přidělené skříně, předat léky a
nalékované lékovky, předat seznam věcí klienta, vyplnit dotazník, podepsat dokumenty(cca 30
minut).
Klienti mají k dispozici lednici, je tedy možné jim nosit jídlo, ale jen v takovém množství, které
jsou schopni zkonzumovat. Nenechávejte jídlo, především sladkosti, klientovi v nočním stolku.
Předejte ho pečovatelce, která jej označí a dá klientovi sama. Pokud klient pije kávu, je třeba ji
donést a označit jménem.
V případě odhlášení obědů je třeba kontaktovat Jarmilu Andertovou, a to prostřednictvím
mailu na mailové adrese : provoz@centrum-senorina.cz, tel: 245 008 409.
V případě změny termínu pobytu, medikace a konzultace volejte sociální pracovnici Veroniku
Matysovou, mob. 604 263 799.
Návštěvy jsou možné kdykoliv.

