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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE A POKYNY  

K PŘECHODNÉMU ODLEHČOVACÍMU POBYTU V RESPITNÍ PÉČI JINDRA 
 
Vážená paní, vážený pane, 
podala jste / podal jste žádost o přechodný odlehčovací pobyt v Respitní péči Jindra 
(RPJ), a bylo Vám vyhověno. Na následujících řádcích Vám přinášíme nejdůležitější 
informace a pokyny k pobytu v RPJ. V případě potřeby nebo jakýchkoliv dotazů nás, 
prosím, kontaktujte. 
 
 

Sociální pracovnice s Vámi upřesní termín nástupu do RPJ a délku pobytu. 
V den nástupu do zařízení s Vámi bude sepsána Smlouva o poskytnutí sociální 
pobytové služby, ve které bude sjednán rozsah a doba poskytování služby, 
podmínky ubytování, stravování a péče. Společně naplánujeme cíle poskytování 
služby a pobytu v RPJ, a vypracujeme individuální plán, v jehož naplňování Vás 
budeme podporovat.  
 

Bude Vám sdělena výše platby za ubytování a stravu. Tato sociální služba 
je poskytována osobám závislým na pomoci druhé osoby, proto je součástí platby i 
záloha na péči, kterou budete po pracovnících RPJ požadovat. Celková výše platby 
se vypočítává dle aktuálního Ceníku služeb RPJ. Platba musí být uhrazena 
nejpozději v den nástupu do RPJ a to buď bezhotovostní platbou na bankovní účet 
FCH číslo 3794084309/0800, KS 0308, variabilní symbol bude přidělen; nebo hotově 
u sociální pracovnice.  

 
Vezměte prosím na vědomí, že případné zrušení či předčasné zkrácení 

pobytu je nutné oznámit sociální pracovnici RPJ alespoň tři dny předem. Oznámíte-li 
tuto skutečnost později, propadá částka za ubytování za tři dny pobytu – na náklady, 
které s rezervací pobytu vznikly. 
 

V našem zařízení se o klienty stará tým složený z pracovníků v sociálních 
službách, sociálních pracovníků a aktivizační pracovnice. Nepracuje lékař ani 
zdravotní sestry. Odbornou ošetřovatelskou péči (převazy ran, aplikace inzulínu, 
odběry krve apod.) lze zajistit docházkou terénní zdravotní sestry do RPJ – pokud 
péči předepíše praktický nebo ošetřující lékař. Tato péče terénní zdravotní sestry je 
hrazena zdravotní pojišťovnou. Během krátkodobého pobytu v RPJ zůstává klient 
nadále v péči svého praktického lékaře, u kterého si zajišťuje sám (nebo s pomocí 
příbuzných) léky a zdravotnické pomůcky (pleny, podložky). Případné zhoršení 
zdravotního stavu musí klient konzultovat se svým praktickým lékařem, při akutním 
zhoršení se volá Zdravotnická záchranná služba.  
 
 

Prosím, otočte: 
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DOPORUČENÝ SEZNAM OSOBNÍCH VĚCÍ A OBLEČENÍ pro pobyt v RPJ: 
 

 platný občanský průkaz a karta zdravotní pojišťovny 
 léky, které běžně užíváte, připravené v týdenním dávkovači (při delším pobytu 

připravuje 1x týdně léky do tohoto dávkovače Vámi zvolená kontaktní osoba) 
 aktuální rozpis dávkování léků 
 léky na bolest, zažívací potíže aj. (např. Ibalgin, Paralen, živočišné uhlí, 

glycerinové čípky, Lactulosa), obvazový materiál (náplasti, obvazy, čtverce, 
dezinfekce, masti apod.)  

 označené denní oblečení v dostatečném množství (kalhoty nebo tepláky, 
sukně, halenky nebo košile, zástěry, svetry, vesty, domácí obuv apod.)  

 označené osobní prádlo v dostatečném množství (spodní prádlo, punčochy, 
ponožky, kapesníky, noční košile nebo pyžamo apod.)  

 označené oblečení na venkovní procházku nebo pobyt na terase (svetr, bunda 
nebo kabát, přikrývka hlavy, boty apod.) 

 potřeby osobní hygieny (vlasový šampon, sprchový gel, mýdlo, mycí pěna, 
hřeben, zubní kartáček a pasta, nůžky na nehty, krémy, toaletní papír, vlhčené 
ubrousky, holicí strojek a potřeby na holení, natáčky apod.)  

 inkontinentní pomůcky (plenkové kalhotky, vložky, podložky do postele, moč. 
sáčky, apod.) 

 kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo, hůl, berle, vozík, chodítko apod.)  
 předměty osobní povahy (psací potřeby, kniha, křížovky, fotoalbum, budík, 

pletení apod.) 
 

Je třeba mít osobní věci, zejména pak oblečení, označené monogramem 
Vašeho jména – fixem na textil, aby nedošlo k záměně. Prádlo necháváme prát v 
prádelně třikrát týdně. 
 

Doporučujeme Vám vzít si na dobu pobytu v RPJ kapesné ve výši cca 300,-
Kč. Prosíme Vás, abyste si s sebou nebrali žádné cennosti ani vyšší obnos peněz. 
 

Budete-li mít zájem, zprostředkujeme Vám duchovní službu, pedikúru a 
kadeřnické služby.  

 
 

Abychom mohli zajistit Vaši spokojenost, prosíme Vás o upřímnost a včasné 
informace. 

 
Mgr. Ludmila Matoušová 

vedoucí Respitní péče Jindra 
 


