
                                                                                                      

Potrebné doklady pri nástupe do ZOS a

 

• Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

miesta trvalého pobytu prijímate

• Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby 

s rozhodnutím obec alebo mestská 

• Vyplnená a podpísaná žiados

• Rozhodnutie o poberaní kompenzácií, preukaz Z

• v prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  ( úmrtný list, právoplatné rozhodnutie 

zo súdu o rozvode manželstva)

• Rozhodnutie o výške dôchodku  zo sociálnej pois

• ak žiadateľov dôchodok preberá iný príjemca doklad o

• Právoplatné rozhodnutie súdu i

spôsobilosti na právne úkony)

• Vyjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadate

nemocnice 

• Potvrdenie lekára o tom, že žiadate

- vyšetrenie na bacilonosi

- RTG pľúc s vyhodnotením alebo p

- krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV 

- potvrdenie o 

• platný občiansky preukaz 

• preukaz poistenca  

Zoznam  veci pri nástupe do zariadenia  

 

• zoznam liekov,  ktoré pacient používa

• lieky  a zdravotné pomôcky / plienky,  vložky at

• v prípade potreby zdravotné pomôcky (barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík at

• osobné prádlo a šatstvo ozna

spôsobom odolným voči praniu

• bežné hygienické potreby vrátane vlh

proti tvorbe preležanín   -

• kópiu občianskeho preukazu  a

 

                                                                                                      

Potrebné doklady pri nástupe do ZOS a  ZPS VITALITA n. o Lehnice

odkázanosti na sociálnu službu – vydáva obec alebo mestská 

miesta trvalého pobytu prijímateľa sociálnej služby  

odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie sociálnej služby – vydáva spolu 

rozhodnutím obec alebo mestská časť 

podpísaná žiadosť o poskytnutí sociálnej služby v našom zariadení

poberaní kompenzácií, preukaz ZŤP 

prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  ( úmrtný list, právoplatné rozhodnutie 

rozvode manželstva) 

výške dôchodku  zo sociálnej poisťovne s dátumom december predošlého roku

ov dôchodok preberá iný príjemca doklad o jeho ustanovení  

rávoplatné rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka (ak je žiadate

a právne úkony) 

yjadrenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa príp. prepúšť

otvrdenie lekára o tom, že žiadateľ nemá kontraindikáciu ku dňu nástupu do zariadenia:

vyšetrenie na bacilonosičstvo, výter z rekta, výter z hrdla a z nosa, 

ľúc s vyhodnotením alebo pľúcne vyšetrenie, 

krvné odbery HBsAg,  BWR, HIV  

 psychiatrickom vyšetrení  

iansky preukaz  

 

Zoznam  veci pri nástupe do zariadenia  - zdravotná časť

ktoré pacient používa s rozpisom  

zdravotné pomôcky / plienky,  vložky atď./ na 30 dní  podľa potreby preväzový materiál

prípade potreby zdravotné pomôcky (barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík at

osobné prádlo a šatstvo označené priezviskom (vyšiť alebo vypísať fixou na textil

či praniu) 

bežné hygienické potreby vrátane vlhčených utierok u ležiacich pacientov kozmetiku z

- u mužov  holiaci strojček 

reukazu  a preukazu poistenca 

                                                                                                       
 

F-SM-13-11 

n. o Lehnice  

vydáva obec alebo mestská časť podľa 

vydáva spolu 

našom zariadení  

prípade ovdovenia, alebo  rozvodu príslušný doklad  ( úmrtný list, právoplatné rozhodnutie 

dátumom december predošlého roku 

ení opatrovníka (ak je žiadateľ pozbavený 

a príp. prepúšťacia správa z 

u nástupu do zariadenia: 

nosa,  

časť 

ľa potreby preväzový materiál 

prípade potreby zdravotné pomôcky (barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík atď.)  

ť fixou na textil alebo iným 

ležiacich pacientov kozmetiku z lekárne 


