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Vysvětlivky a zkratky 
SH   » SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 
Domov SH » Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné  

společnosti v Českém Těšíně, Příkopa 880/2, 73701 
 

Úvodní ustanovení 
Domácí řád Domova pro seniory SLEZSKE HUMANITY, obecně prospěšné 
společnosti v Českém Těšíně, Příkopa 880/2 (dále již jen Domov SH) je vnitřním 
dokumentem, jehož dodržování přispívá ke spokojenosti všem uživatelům našich 
služeb. Upravuje podmínky pro poskytování pobytových služeb v souladu 
s ustanovením §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 
pozdějších předpisů a s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb., k tomuto zákonu. 

Cílem domácího řádu je zajištění důstojného, hodnotného a spokojeného života 
uživatelům našich služeb. Upřesňuje některá ustanovení smlouvy a stanovuje práva 
a povinnosti uživatelů Domova SH. 

Domácí řád máte k dispozici k nahlédnutí na každém pokoji. Pokud Vám zdravotní 
stav brání v přístupu k němu, požádejte kohokoli z personálu, ten Vám ochotně 
Domácí řád podá, popř. se s Vámi dohodne, kdy Vám jej přečte. Dále je k dispozici 
na velkých nástěnkách na chodbách, kde jsou vyvěšeny i jiné informace týkající se 
našich služeb. Nově přijatým uživatelům je domácí řád předáván před nástupem při 
sociálním šetření, nejpozději pak v den nástupu. 

Rozsah poskytovaných služeb 
Domov SH poskytuje osobám, které s ním mají uzavřenou smlouvu o poskytování 
sociální služby (dále jen klient nebo uživatel), úkony péče, které jsou definovány ve 
vyhlášce 505/2006 sb., v platném znění v §15  

pro klienty sociální služby „domov po seniory“ 

� poskytování ubytování 
� poskytování stravy 
� pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
� pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 
� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
� sociálně terapeutické činnosti 
� aktivizační činnosti 
� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
 

1. Ubytování  
Domov SH Vám poskytuje ubytování v jednolůžkovém pokoji (pouze pro muže), 
dvoulůžkovém, třílůžkovém a vícelůžkovém pokoji (pouze pro ženy). Sociální 
zařízení není součástí pokoje.  
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Je pravidlem, že při nástupu do Domova SH je nově příchozí uživatel ubytován na 
uvolněné místo. Žádost o změnu ubytování na jiný typ pokoje popř. jiné spolubydlící 
na pokoji, lze pak podat kdykoli u sociálního pracovníka. Žádosti jsou evidovány a 
v případě uvolnění místa budou s Vámi projednány možnosti. Změna v ubytování na 
jiný typ pokoje bude následně řešena dodatkem ke smlouvě.  

Změna ubytování z provozních důvodů – uživatele Domova SH mohou být i bez 
jejich souhlasu po předchozím upozornění přestěhováni na jiný typ pokoje z tzv. 
provozních důvodů (např. malování, stavební úpravy, opravy apod.), a to pouze na 
nezbytně nutnou dobu. 

V situacích hodných zvláštního zřetele (šikana na pokoji, neshody, nebezpečí úrazu, 
nebo zdravotní a ošetřovatelské důvody – potřeba lepšího přístupu k lůžku z obou 
stran u klienta trvale upoutaného na lůžko) je možno umístit uživatele na jiný typ 
pokoje jen na základě rozhodnutí vedoucí zdravotní a sociální služby anebo na 
základě rozhodnutí ředitelky organizace. Změna v ubytování na jiný typ pokoje bude 
opět řešena dodatkem ke smlouvě. 

Vybavení pokojů 

Jednotlivé pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, (postel – elektricky 
polohovatelná, stůl popř. jídelní stolek, noční stolek, židle, křeslo dle potřeby, prostor 
pro umístění šatstva – komoda nebo skříň). Věci, které jsou Vám přiděleny i nadále 
zůstávají majetkem zařízení, a proto s nimi zacházejte šetrně a při trvalém odchodu 
z Domova SH pamatujte na to, že je máte vrátit ve stavu, který odpovídá 
přiměřenému opotřebení v závislosti na době použití.  

Můžete na pokoji používat běžné elektrické spotřebiče (rádio, přehrávač CD/DVD, 
televizi, video, ledničku, počítač, lampičku). Z důvodu bezpečnosti nepoužívejte 
samostatně v Domově SH (topná tělesa, ohřívače vody bez samovypínací pojistky, 
žehličky, elektrické deky, mikrovlnné trouby, ponorné vařiče a klimatizační zařízení). 
Pokud chcete výše uvedené spotřebiče použít, požádejte raději personál Domova 
SH.  

Při užívání spotřebičů, které vytváří hluk, dbejte na to, abyste nerušili ani 
neomezovali ostatní spolubydlící – použijte např. sluchátka.  

Vlastní nebo zapůjčenou ledničku udržujte v hygienicky nezávadném stavu. 
Neskladujte v pokoji nebo ve společných prostorech Domova SH žádné potraviny 
rychle podléhající zkáze. 

Dovybavení pokoje 

Po dohodě s vedoucí zdravotní a sociální služby (dále již jen vedoucí Domova SH) 
si můžete pokoj dovybavit vlastními doplňky, dekoracemi, fotografiemi, obrázky, aj., 
musíte však respektovat názor spolubydlících a také možnosti Domova SH 
s ohledem na prostory, typ pokoje, a všeobecné podmínky bezpečnosti, ochrany 
zdraví, hygieny a protipožární ochrany. 

Pokud se jedná o majetek, který si zakoupíte nebo přinesete do Domova SH, a 
obecně platný předpis, norma (ČSN 331610) nebo vyhláška u něj nařizuje 
pravidelnou revizní kontrolu, či prohlídku, náklady na toto si hradíte sami, nebo máte 
možnost objednat si u vedoucí domova SH revizi v rámci fakultativní služby.  
Pokud se jedná o vlastní použitý nábytek – je nutno doložit potvrzení o deratizaci 
tohoto nábytku. 
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Připevňovat jakékoli předměty na zeď, smí pouze pracovníci Domova SH (údržba). 

Věci, které s sebou přinesete, si označte Vaším příjmením a uložte na místa k tomu 
určená (skříň, noční stolek, komoda apod.) Označení podléhá i ošacení a to tak, že 
se na něj vyšije nebo napíše Vaše příjmení + SH ČT. Oblečení by mělo být 
nahlášeno a zapsáno v den, kdy bylo přineseno. Dbejte na to, aby Vaše osobní věci 
byly včas označeny. Označení si proveďte nejlépe sami, nebo s pomocí rodiny. 
Pokud se tak nestane, není Domov SH zodpovědný za eventuální ztráty těchto věcí.   

Osobní léky můžete předat do rukou zdravotního personálu včetně potvrzení, že 
netrpíte žádnou infekční chorobou. Nebo si je ponecháte u sebe, ale v tomto případě 
berete na vědomí, že nesete za jejich užívání plnou odpovědnost. Dále nesete 
odpovědnost i za to, že Vaše léky neužije jiná osoba na pokoji (uzamykejte si je).   

V domově SH neschraňujte hygienicky závadné předměty, věci v nadměrném 
množství (prázdné lahve, sklenice, noviny, alkohol), rychle se kazící potraviny, 
narkotika, nebezpečné chemikálie, hořlaviny, zbraně nebo ostré předměty.    

V Případě potřeby máte na svém nočním stolku k dispozici zvonek pro přivolání 
ošetřovatelského personálu.  

Každá osoba pohybující se po domově SH je povinna dbát požárních předpisů a řídit 
se v této oblasti pokyny zaměstnanců. Kouření a používání otevřeného ohně je 
vyjma k tomu určených prostor (zahrada, altán) zakázáno. V budově se nesmí 
používat zápalky, zapalovače, svíčky nebo svítidla s otevřeným ohněm, bylo by to 
v rozporu s požárními předpisy.   

 

2. Úklid 
Za úklid na pokojích zodpovídají příslušné pracovnice úklidu, které plní své 
povinnosti na základě předem stanoveného harmonogramu práce. Mimo jiné 
zodpovídají za úklid povrchových ploch, podlahových ploch, umyvadel a 
odpadkových košů, sklad ústavního prádla a ostatní plochy v celé budově domova 
SH včetně přilehlých míst. 

Za běžný úklid svých osobních věcí v rámci pokoje si zodpovídáte sami dle Vašich 
možností a zdravotní kondice. Odpadky vyhazujte pouze do nádob k tomu určených. 
Nevyhazujte zbytky jídel z oken ani do umyvadel. 

Šetřete náklady na energie dle svých možností – voda, topení, elektrická energie.  

Případné zjištěné závady ohlaste službu konajícímu personálu. Ten je zapíše do tzv. 
sešitu oprav a v době, kdy zařízení navštíví pracovníci střediska technického provozu 
(údržba) dle možností závady opraví.  

 

3. Stravování 
Hlavní jídlo, včetně nápojů se v Domově SH podává 3x denně – snídaně, oběd, 
večeře. Dále se podává odpolední svačina (klientům s diabetickou dietou denně 
ostatním pouze ve středu a v sobotu). Klientům s ordinovanou aplikací inzulínu se po 
21hod ještě podává tzv. druhá večeře. 
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Místo a způsob konzumace stravy si volíte sami dle svých možností (je možno jíst za 
stolem na pokoji, u jídelního stolečku na posteli, nebo je možno oběd konzumovat ve 
společné jídelně s ostatními.  
 
Strava je do zařízení přivážena pracovníky střediska technického provozu.   
 
Plánování, přípravu a výdej stravy provádějí k tomu určení pracovníci Domova SH. 

 
 

Strava v Domově SH se podává dle následujícího časového rozvrhu: 
 
   snídaně  7:30  —  8:30 
   oběd   11:30  —  12:30 
   svačinka  15:00  —  15:30 
   (diabetici denně, ostatní středa a sobota) 
   večeře  17:00   —  18:00 

II. večeře  21:00  — 21:15 
 
Domov SH si vyhrazuje právo výdejní dobu v případě potřeby měnit, dle pracovní 
vytíženosti zaměstnanců. 
 
Nápoje máte k dispozici v termosce na nočním stolku v době od 8:00 do 21:00, 
pokud si přejete jiný druh nápoje, než který domov SH nabízí (čaj), zajistěte si dle 
potřeby sami. 
 
Neponechávejte si na pokojích zbytky jídel, ani další rychle se kazící potraviny. 
S Vaším vědomím by totiž mohlo dojít k jejich likvidaci v případě porušení základních 
hygienických zásad.  
 
Pokud nemáte vlastní lednici na pokoji, můžete požádat personál Domova SH a ten 
Vám potraviny uloží do společné lednice na patře. Příjem a výdej potravin do lednice 
klientů je evidován a označen datem příjmu a výdeje. Otevřené potraviny však musí 
být spotřebovány do 24 hodin, jinak se musí zlikvidovat. Domov SH neručí za 
zdravotní nezávadnost potravin, které nepodává. 
 
Máte právo odepřít podávanou stravu a zajistit si svou vlastní na své náklady. Při 
konzumaci stravy respektujte jeden druhého a s tolerancí přihlížejte ke svým 
spolustolovníkům. Při požívání stravy dbejte vlastní bezpečnosti (vdechnutí stravy), 
kde to nebude možné ze zdravotních důvodů, dohlédne na Vás buď ošetřovatelský, 
zdravotní personál, nebo Vám jídlo bude přímo podáváno.  
 
Pokud dojde k nehodě (vylití jídla nebo pití na zem) informujte prosím personál o 
znečištění prostředí. Ihned odstraníme nečistoty ze stolu popř. z podlahy, abychom 
zabránili možnosti úrazu (upadnutí, uklouznutí, pořezání apod.).  

 
Stížnosti na kvalitu stravy můžete podávat stejným způsobem jako každou 
jinou stížnost. (Viz příloha č. 1 pravidla pro podávání stížností). 
 
Cena za stravování je zakotvena ve smlouvě o poskytování sociální služby dle 
příslušné diety. Výše stravovací jednotky je dána zákonem 108/2006 Sb. a prováděcí 
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vyhláškou 505/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. O 
dietním stravování rozhoduje lékař. Pamatujte na to, že nedodržením dietního 
stravování porušujete léčebný režim nařízený lékařem, a berete na sebe 
odpovědnost, za případné zdravotní komplikace. 
 
Strava v domově pro seniory je přizpůsobena svým složením i úpravou věku a 
zdravotnímu stavu uživatelů. Nejpozději každé pondělí je uveřejněn jídelní lístek na 
celý týden, je připravován vedoucím stravovacího provozu a dietní sestrou. A dále je 
schválen ředitelkou SLEZSKÉ HUMANITY obecně prospěšné společnosti.  
Jídelníčky jsou k dispozici k nahlédnutí na hlavních nástěnkách na chodbách, 
případné změny Vám budou včas oznámeny. Pokud Vám nevyhovuje strava a 
chcete změnu v jídelníčku – musíte to nahlásit alespoň 2 dny předem, a pak je 
možno po dohodě s kuchyní zajistit jinou stravu za poplatek. Pokud Vám zdravotní 
důvody nedovolují seznámit se s jídelníčkem, požádejte personál o kopii jídelníčku 
na pokoj.  
 
Stejným způsobem postupujte pří odhlášení stravy z důvodu nepřítomnosti nebo 
dovolenky. 
 

4. Zdravotní, ošetřovatelská a ostatní péče 

Zdravotní péče 

Domov SH při přijetí do služby nabízí svobodnou volbu změny lékaře s tím, že přímo 
do zařízení dochází 1x/týden praktický lékař pro dospělé, který má s organizací 
smluvní vztah. Můžete si ponechat i stávajícího praktického lékaře, ale v tomto 
případě si musíte vše zařizovat sami nebo s pomocí rodiny (vyšetření, doporučení, 
vyzvedávání receptů aj.). V akutních případech dojde do zařízení i mimo ordinační 
hodiny. 

Náš lékař pak úzce spolupracuje s vedoucí domova SH a staniční sestrou při 
zhoršení Vašeho zdravotního stavu, popř. dává další doporučení k vyšetření u 
specialistů – urolog, psychiatr, neurolog, dermatolog, aj.  

Tito specialisté buď do zařízení dle potřeby dojdou (v případě, že se k nim nemůžete 
ze zdravotních důvodů dopravit), nebo se na jejich vyšetření musíte dopravit sami a 
to buď s pomocí rodiny, nebo dopravu dle možností zajistí organizace. 

Do zařízení 1x/rok dochází ortopéd, který Vám může dle zdravotního stavu napsat 
pomůcky, které jsou plně nebo alespoň z větší části hrazeny pojišťovnou (pomůcky 
pro rehabilitaci, chodítka, nadstavec na WC, invalidní vozík, antidekubitní matraci 
apod.). 

Léky a pomůcky pro inkontinenci 

Veškeré léky a pomůcky pro inkontinenci předepisuje smluvní lékař.  
� Léky – na recept jsou plně nebo částečně hrazeny pojišťovnou.  
� Plenkové kalhotky jsou plně hrazeny pojišťovnou, nárok 1x/2měsíce. 
� Podložky jsou z 75% hrazeny pojišťovnou 25% (161,-) doplácíte vy nárok 

1x/2měsíce. 
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Ošetřovatelská péče 

Kompletní ošetřovatelská a zdravotní péče je poskytována kvalifikovaným 
personálem – zdravotní péči Vám zajistí zdravotní sestry denně od 7 do 19 hod. a 
ošetřovatelskou a sebeobslužnou péči pracovníci přímé obslužné péče nepřetržitě 
24hod s ohledem na váš aktuální zdravotní stav a kondici. Pamatujte na to, že 
Služba má za úkol působit na Vás aktivně a tím pádem se počítá s tím, že co 
zvládáte sám, byť pomaleji, budete stále zkoušet. Naši pracovníci Vám budou 
nápomocni ve všem, co Vám zdravotní stav brání zvládat. 

Ostatní péče 

Přímo do zařízení podle potřeby dochází pedikérka, kadeřnice, masérka – jejich 
služby nejsou zahrnuty v ceně úhrady, musíte si je tedy hradit samostatně dle 
Vašeho využití.  

5. Hygiena 
Pečujte dle svých možností o osobní hygienu, dodržujte ranní a večerní hygienu, 
nejméně 1x/týden proveďte celkovou koupel ve sprše. Pokud Vám péči o osobní 
hygienu zdravotní stav jakkoli neumožňuje, ošetřovatelský personál Vám bude 
nápomocen v souladu s ošetřovatelskými standardy péče. Pracovníci vždy 
postupují tak, aby byla zachována Vaše intimita a důstojnost. Součástí 
hygienické péče je výměna prádla a lůžkovin min. 1x/týden. U těžce mobilních 
klientů, kteří nejsou v důsledku svého zdravotního stavu schopni dodržovat základní 
hygienické návyky je péče o hygienu prováděna ve větší míře personálem.  

V domově SH se pravidelně provádí běžný úklid dle dezinfekčního řádu. Dle Vašich 
přání a schopností se můžete do úklidu zapojit např. vyvětráním pokoje, zaléváním 
květin, pomoc při uložení svých osobních věcí apod. 

 

6. aktivizační činnosti a volnočasové aktivity v Domově SH 
Uživatelé mají v Domově SH možnost i příležitost kulturního a společenského vyžití 
dle jejich zájmů a zdravotní kondice. Organizujeme alespoň 1x/měsíc větší kulturní 
akci (společné výlety, koncerty, posezení v altánu, společné setkání s rodinami aj.). 

Každý den je pro Vás připravena dle možností v dopoledních hodinách zájmová 
činnost v kulturní místnosti nebo v případě příznivého počasí venku, dle předem 
zveřejněného harmonogramu (trénink paměti, rukodělné práce, společenské hry, 
cvičení aj.). 

Nebo se uživatelé mohou věnovat vlastní zájmové činnosti a upravit si den po svém, 
pokud tato činnost neohrožuje jejich zdraví a je v souladu s možnostmi domova SH 
(samostatné procházky bez asistence, sledování TV na pokoji, poslech hudby, četba 
aj.). 

 

7. Podávání informací 
Informace, dle povahy dotazu, podává ředitelka organizace, smluvní lékař, odborný 
lékař, vedoucí zdravotní a sociální služby, staniční sestra nebo sociální pracovník. 
Kontakt s masmédii zabezpečuje ředitelka organizace nebo jí pověřená osoba. 
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8. Poštovní zásilky 
Poštovní a peněžní zásilky Vám dodává do Domova SH České Pošta, 
prostřednictvím sociálních pracovníků, kteří mají zmocnění k převzetí těchto zásilek.  
 
Doporučené poštovní zásilky, včetně peněžních, přejímá pověřený pracovník a vede 
o nich evidenci. Pokud poštu nejste schopni přečíst ze zdravotních důvodů, s Vaším 
souhlasem ji před Vámi otevře a přečte. Finanční hotovost uloží na Váš depozitní 
účet a pořídí záznam o příjmu hotovosti na depozitní účet do pokladní evidence. 
 

9. Úschova cenných věcí 
Při nástupu, nebo též v průběhu pobytu, můžete požádat pověřeného pracovníka o 
převzetí cenných věcí, vkladních knížek a finanční hotovosti do úschovy. Pracovník 
přejímající depozitní úschovu (sociální pracovník nebo vedoucí zdravotní a sociální 
služby) Vám vydá písemné potvrzení o převzetí. 
 
Vkladní knížky a cenné předměty uloží pověřený pracovník do trezoru a zavede je do 
evidence Vašich depozit. Vaše cennosti převzaté do naší úschovy jsou vždy řádně 
označeny, aby byla vyloučena jejich záměna. 
 
Na každý příjem i výdej je vystaveno písemné potvrzení pracovníkem, který je 
pověřený k vedení depozitní pokladny – sociálním pracovníkem. Pokud již nejste 
schopen se sám podepsat, je toto možné provést pouze za přítomnosti svědků, z 
nichž je alespoň jeden zaměstnancem zařízení. (vedoucí domova SH a sociální 
pracovník). 
 
Zařízení neodpovídá za věci na pokoji, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které 
nepřevzalo do úschovy!!! 
 
Uložené cennosti nebo finance Vám mohou být kdykoli vráceny na základě Vaši 
žádosti (výdajový doklad) s Vašim podpisem, popř. s podpisem soudem 
ustanoveného zástupce, nebo při trvalém opuštění zařízení. V případě dědictví jsou 
tyto cennosti vydány zákonným dědicům na základě pravomocného rozhodnutí 
Okresního soudu o dědickém řízení. 
 

10. Vyúčtování měsíční úhrady 
Vyúčtování měsíční úhrady máte kdykoli k dispozici u sociálního pracovníka, který 
Vám vždy ochotně předloží tzv. Vaše účty v jeho pracovní době. Přivolat na pokoj ho 
můžete prostřednictvím kohokoli z personálu. Min. 1x za 3 měsíce (popř. dle dohody i 
častěji) s Vámi vyúčtování sociální pracovník probere, seznámení s příjmy a výdaji 
stvrdíte svým podpisem.   
 
Jestliže již nejste schopen podepsat převzetí vyúčtování finančních prostředků, 
převzetí se uskuteční za přítomnosti sociálního pracovníka a vedoucí zdravotní a 
sociální služby, popř. dle Vašeho přání s Vámi pověřenou osobou, kteří svým 
podpisem dosvědčí akt jeho předání. 
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Služby, které Vám budou poskytnuty přímo v zařízení (kadeřnictví, pedikúra, doplatky 
za léky, zdravotnický materiál, ošetřovatelské a inkontinentní pomůcky využité nad 
rámec úhrady pojišťovnou, aj..) můžete hradit osobně, nebo přímo z Vašeho 
depozitního účtu na základě dohody o nakládání s finančními prostředky dle Vašeho 
vstupního nebo následného nastavení sociální služby. 

11. Fakultativní služby 
Zařízení poskytuje dle možností uživatelům fakultativní služby za úhradu. Sazebník 
úhrad těchto fakultativních služeb je uveden v příloze č. 2 tohoto Domácího 
řádu. 
 

12. Vycházky mimo areál zařízení 
Můžete kdykoli vycházet a pobývat mimo areál zařízení. Z důvodů bezpečnosti, je 
vhodné o odchodu z Domova SH a příchodu zpět informovat službu konající 
personál. 

V odůvodněných případech (s ohledem na Váš zdravotní stav) lze opuštění domova 
nedoporučit. Vycházky může ze zdravotních důvodů omezit ošetřující lékař. Dále 
ředitelka zařízení a ústavní hygienička ve zvláštních případech (stav ohrožení, 
hygienicko-epidemiologické situace apod.). Nebo Je-li uživatel pod vlivem alkoholu, 
či zjevně není orientován (psychické poruchy), může omezit vycházku i službu 
konající personál, pokud by mohlo dojít k přímému ohrožení zdraví uživatele. O 
takovém rozhodnutí však musí učinit zápis do knihy hlášení a provést záznam o 
mimořádné situaci.  

 
 

13. Přechodný pobyt uživatelů mimo zařízení  
(dovolenka, nepřítomnost) 

Můžete přechodně pobývat mimo zařízení po předchozím oznámení staniční sestře 
(v sobotu a v neděli službu konajícímu personálu), či vedoucí sociální a zdravotní 
péče. Toto oznámení však z důvodu odhlášení stravy musíte dát min. 2 dny před 
plánovanou dovolenkou, nebo Vám strava bude započtena do měsíční úhrady.  

Jde-li o uživatele omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, je třeba k pobytu 
mimo zařízení souhlas opatrovníka. 

Při předem oznámeném pobytu mimo Domov SH hradíte (dovolenka, 
hospitalizace) hradíte pouze nájemné ve výši 160,-Kč za 1 den (cena lůžka + 
režijní náklady). 

V případě Vaší nepřítomnosti v Domově pro seniory, která bude trvat 
nepřetržitě od 0:00 do 24:00, Vám náleží vratka z PnP – (tzv. v případě, že Vám 
po celou tuto dobu nebude poskytnuta žádná forma pomoci z hlediska péče). 

Na dobu pobytu mimo zařízení si vyžádáte léky, aby nedošlo k narušení léčebného 
režimu, dále kartu zdravotního pojištění a občanský průkaz.  

Pobyty jsou písemně evidovány v knize hlášení a v tzv. vycházkovém sešitě a 
neměly by přesáhnout 60 dní za rok (pokud je uživatel schopen 2 měsíce v roce 
nebo pravidelně o víkendech a svátcích pobývat mimo zařízení je pro něj naše 
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služba nepotřebná a mělo by dojít k přehodnocení, zda našich služeb nadále 
potřebuje.). 

Pobyty mimo zařízení jsou rozděleny na:  

Plánovaný odchod – opuštění areálu domova, který je dopředu znám vedení 
domova a uživatel je vybaven všemi potřebnými doklady, léky, ošacením apod. sem 
patří návštěvy rodin, lázeňské a rehabilitační pobyty aj.   

Neplánovaný odchod – rychlý transport uživatele RZS do zdravotnického zařízení, 
který nelze dopředu očekávat, uživatel je vybaven průkazem pojištěnce, 
zdravotnickou dokumentaci a dekurzem léků (ošetřovatelská překladová zpráva), 
popř. osobními věcmi, pokud uživatel ve zdravotnickém zařízení zůstane, vzniká 
povinnost vyrozumění rodinných příslušníků nebo opatrovníka uživatele ošetřujícím 
personálem. 

14. Návštěvy 
Můžete přijímat návštěvy neomezeně s výjimkou toalet, koupání na pokojích, doby 
nočního klidu a doby podávání stravy. S ohledem na soukromí však doporučujeme 
návštěvy denně od 14:00 do 17:00hodin (v dopoledních hodinách probíhají 
volnočasové aktivity, akce a koupání – odpoledne pak je většinou volnější program, 
můžete jít ven do altánu, na procházku po okolí apod.). 

Pamatujte na to, že při mimořádných událostech a opatřeních Hygienicko-
epidemiologické stanice, mohou být návštěvy dočasně zakázány ředitelkou a ústavní 
hygieničkou Slezské humanity z důvodu karantény. 

Vaši návštěvu můžete přijímat ve společných prostorách domova SH i na pokojích za 
předpokladu, že tím nebudete rušit ostatní spolubydlící. Stejně tak se kdykoliv 
vzájemně můžete navštěvovat na pokojích s ostatními uživateli domova SH. Ke 
kvalitnějšímu využití návštěvní doby je pro Vás a Vaše rodinné příslušníky k 
dispozici, společenská místnost v areálu domova SH, zahrada nebo krytý altán se 
stoly a židlemi. 

Návštěvníci domova, kteří přicházejí za svými příbuznými, se při svém vstupu 
zapisují do knihy návštěv, která je umístěna na stolečku za hlavními vchodovými 
dveřmi. Zde také mohou návštěvníci nalézt aktuální informace o nadcházejících 
společných akcích a je zde i kniha přání, stížností a pochval, kterou mohou kdykoliv 
použít pro hodnocení služeb.   

Návštěvníkům není povolen vstup do míst určených pro vstup pouze personálu. 
Jedná se zejména o výdejnu stravy, sesternu, denní místnost pro personál, šatny, 
WC pro personál a sklady. Pokud budou cokoliv potřebovat, je zde ochotný personál, 
který vždy rád vypomůže (podá, přinese, apod.).  

Návštěvníci domova, nesmí sami obsluhovat elektroniku a zařízení domova, neboť 
toto zařízení je určeno výhradně pro klienty a personál domova. Obsluhovat ho 
mohou pouze řádně zaškoleni pracovníci. V případě zjištění porušení tohoto pravidla 
bude věc postoupena kompetentní osobě a řešena jako porušení návštěvního řádu. 
V případě poškození zařízení může dojít k možnosti vymáhání škody po nezaškolené 
osobě. Jedná se zejména o elektroniku v kulturní místnosti a na pokojích. 

Je nepřípustné, aby návštěvníci svým chováním a jednáním narušovali pořádek a 
režim uživatelů Domova SH, v tomto případě mohou být vyzváni, aby opustili 
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prostory Domova SH. Službu konající personál o tomto provede zápis do interního 
dokumentu. 

V době od 22:00 do 6:00 hodin, doporučujeme dodržování nočního klidu. 

Ve výjimečných případech lze se souhlasem ředitelky SH a vedoucí zdravotní a 
sociální služby pořádat v zařízení rodinné oslavy při výročích uživatelů a využít tak 
zdejší prostory k tomuto účelu. Toto vše dle předem dohodnutých podmínek, aby 
nedošlo k narušení průběhu poskytnutí služeb ostatním uživatelům. 

 

15. Podněty, stížnosti a připomínky 
Podnět stížnost nebo připomínku na kvalitu či způsob poskytování služby můžete 
podat buď osobně, nebo v zastoupení ve vašem nejlepším zájmu.  
 
Podnět, stížnost či připomínku můžete podat jakýmkoliv způsobem (ústně, 
telefonicky, elektronicky, nebo písemně) Schránka důvěry je umístěna ve vstupní 
hale do budovy. Stížnosti, které podáte, nezakládají důvod pro ukončení 
poskytované služby ani diskriminaci ze strany poskytovatele sociální služby.  
 
U vchodu jsou vyvěšena podrobná Pravidla podávání stížností, kde jsou  uvedeny i 
další kontakty. Dále jsou stížnosti a připomínky upraveny v příloze č. 1 k domácímu 
řádu – Pravidla pro podávání stížností.  
 
Anonymní dotazy a stížnosti jsou řešeny na poradě vedení, ze které je pořizován 
písemný zápis. S výsledkem jednání jsou vedoucím pracovníkem seznámeni 
pracovníci daného úseku a stěžovatel informován vývěskou na hlavní nástěnce. 
  
Na písemný podnět uživatele s uvedením jeho totožnosti, je rovněž uživateli písemně 
odpovězeno. 
 
Pokud stěžovatel není spokojen s vyřízením své stížnosti, může se obrátit na orgány 
městské samosprávy a jejich nadřízených složek.   
 

16. Pravidla vzájemného soužití uživatelů 
� Chovejte se vlídně a snášenlivě, dbejte cti a vážnosti, vzájemného ohledu, 

respektu a trpělivosti vůči spolubydlícím. 

� Nezatěžujte se navzájem špatnou náladou, urážkami. Nepoužívejte nevhodné 
výrazy, fyzické násilí, a pokud to záleží na Vás, vyhýbejte se konfliktům a 
hádkám. 

�  Vzájemně respektujte soukromí.  

� Vzájemně přispívejte ke společenskému soužití, případné vzniklé problémy 
řešte ihned, bude-li potřeba za účasti personálu Domova SH. 

� Při používání rádia nebo televize s hlasitým poslechem je potřeba respektovat 
spolubydlícího na pokoji, a pokud je to možné, dohodnou se. 

� Vzájemně respektujte dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodiny ranní. 
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� Dodržujte zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celé budově 
Domova SH. 

� Respektujte nedotknutelnost soukromého vlastnictví ostatních uživatelů. 

17. Práva a povinnosti 
Obecně lze říci, že uživatelé sociální služby poskytované v Domově SH mají stejná 
práva a povinnosti jako každý jiný občan ČR.  

- Domov SH se zavazuje dodržovat zásady stanovené v tomto Domácím řádu a 
poskytovat Vám sjednanou sociální službu dle smlouvy a v souladu 
s příslušnými právními předpisy a standardy kvality sociálních služeb. 

- Vy se zavazujete dodržovat Domácí řád domova SH a řídit se pravidly 
vzájemného soužití. 

 
Za zvlášť hrubé porušování pořádku je pak považováno: 

� úmyslné nezaplacení úhrady za bydlení, stravu a služby po dobu delší než 1 
měsíc. 

� návštěvy na pokojích v době nočního klidu a pod vlivem alkoholu, kdy toto ruší 
ostatní uživatele. 

� krádeže a vynášení majetku ze zařízení, 
� kouření mimo vyhrazené prostory, kouření je povoleno jen na místech k tomu 

určených, kde je zajištěno dostatečné větrání těchto prostor. Odhazování 
nedopalků a zápalek mimo vyznačený prostor je nepřípustné. Kouření není a 
nemůže být důvodem k diskriminaci kuřáka, jeho případná izolace nebo 
nabádání k nekouření. Je možné pouze doporučit a upozornit o škodlivosti. 
Kouření je svobodná volba uživatele a součást jeho životního stylu. 

� přechovávání a hromadění nepřiměřeného množství alkoholu, přechovávání a 
hromadění omamných látek, závadných potravin, střepů a jiných ostrých a 
nebezpečných předmětů. 

� opakované úmyslné rušení nočního klidu nebo rušení nočního klidu v opilosti. 
� opakované agresivní verbální nebo fyzické napadání, spoluuživatelů, 

personálu či návštěvníků zařízení, pokud toto není způsobeno akutní změnou 
Vašeho zdravotního stavu, kterou nedokážete kontrolovat. 

� diskriminační chování z hlediska rasové, národnostní, etnické, náboženské a 
osobnostní (např. věk, pohlaví, vzdělání, vizáž, zdravotní stav) odlišnosti vůči 
ostatním uživatelům, personálu či návštěvníkům zařízení. 
 

Každý případ porušení kázně a pořádku jsou zaměstnanci povinni zapsat do 
denního hlášení a do hlášení o mimořádné události – evidované u vedoucí 
zdravotní a sociální služby. 
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Práva: jako každý uživatel Domova SH  

- Máte právo na ochranu lidských práv, osobní svobodu, soukromí a pocit 
bezpečí. Zachování lidské důstojnosti.  

- Právo na ochranu osobních údajů, nahlédnutí do své osobní dokumentace. 
Právo na Informace. Právo na svůj názor, projev vlastní vůle, změnu svých 
rozhodnutí. Máte právo znát jméno lékaře, zdravotnických pracovníků a všech 
ostatních pracovníků, kteří Vás ošetřují, pomáhají Vám, pečují o Vás a 
podporují v aktivitách.  

- Svobodu pohybu. Styk s rodinou, přáteli a známými.  

- Můžete se v rámci sociálního začleňování podílet na životě společnosti. Právo 
na pomoc a podporu při rozvíjení svých individuálních potřeb a rozvoj své 
samostatnosti. Právo zvolit si rozsah služeb, které Vám budou v rámci 
individuálního plánování poskytovány.   

- Máte právo na ochranu před jakýmikoli formami zneužívání. Ochranu před 
předsudky, negativním hodnocením a diskriminací. Ochranu před hlukem a 
rušením nočního a poledního klidu. Ochranu před nucenými pracemi.  

- Máte svobodnou volbu rozvržení harmonogramu svého dne.  

- Máte právo na to, aby Vám byla sociální služba poskytována ve Vašem zájmu, 
v náležité kvalitě a v důstojném prostředí, jehož vybavení odpovídá Vašim 
potřebám.  

- Pokud nebudeme schopni Vám již poskytnout službu, bude s Vámi projednána 
možnost o přemístění, popř. se Vám dostane podpory a pomoci při zajišťování 
hledání jiného, pro Vás vhodnějšího typu sociální služby.  

- Máte právo na poskytnutí sociálního poradenství. Právo na odmítnutí služby, 
podpory nebo pomoci.  

- Máte právo v rozsahu, který povoluje zákon, na odmítnutí léčby či návrhu 
řešení pracovníků Domova SH, současně však budete informován o 
zdravotních a sociálních důsledcích svého rozhodnutí. Máte právo na 
přiměřené riziko, pokud tím neohrožujete život svůj nebo někoho ze svého 
okolí.  

- Právo stěžovat si a připomínkovat poskytovanou sociální službu. Právo na 
ohleduplnou odbornou zdravotnickou a sociální pomoc, podporu a péči 
prováděnou kvalifikovanými pracovníky.  

- Každý má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se 
organizace rozhodla k nestandardnímu postupu. Písemný vědomý souhlas 
uživatele je podmínkou k zahájení tohoto nestandardního postupu. Můžete 
kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstoupit od navrhovaného řešení, když 
jste byl poučen o případných zdravotních a sociálních důsledcích takového 
rozhodnutí.  

- Máte právo na náhradu škody - v případě poničení osobního vybavení a 
majetku způsobenou činností pracovníků Domova SH.  

- Máte právo na důstojné umírání (bez bolesti, utrpení a bez osamění). 
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Povinnosti:  

- Jste povinen dodržovat jednotlivá ustanovení uzavřené smlouvy o poskytování 
sociální služby včetně jejích příloh, vnitřních předpisů a směrnic, se kterými 
jste byl seznámen.  

- Dodržovat základní pravidla slušného chování, nenarušovat soužití s ostatními 
spoluuživateli, dodržovat noční klid.  

- Udržovat obytnou jednotku i společné prostory domova v čistotě a pořádku dle 
svých možností.  

- Uhradit veškeré škody, které způsobíte vlastním zaviněním.  

- Dodržovat přísná bezpečnostní opatření zejména při předcházení vzniku 
požáru – v celém domově platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. 
Kouření je uživatelům umožněno ve venkovních prostorech domova SH.  

- Při ukončení poskytování sociální služby jste povinen uhradit veškeré 
nedoplatky za pobyt, stravu a poskytnuté sociální služby nejpozději v den 
odchodu ze zařízení.  

- Pokud máte sníženou úhradu za pobyt, jste povinen sdělit nejpozději do 8 
pracovních dnů poskytovateli všechny změny v majetkových poměrech, které 
mají vliv na stanovenou výši úhrady zejména změnu výše příjmů (důchodu), 
změnu výše příspěvku na péči.  

- Jste povinen platit úhradu za poskytovanou sociální službu ve sjednané výši a 
v dohodnutém termínu dle smlouvy o poskytování sociální služby.  

- Umožnit a uhradit revizi vlastních povolených elektrospotřebičů.  

- Není přípustné slovně ani fyzicky napadat nebo sexuálně obtěžovat 
zaměstnance ani ostatní spoluuživatele domova, snižovat nebo ohrožovat 
jejich důstojnost nebo vytvářet nepřátelské, ponižující nebo zneklidňující 
prostředí. 

 
V případě opakovaného porušování Domácího řádu, budete na to písemně 
upozorněn, včetně poučení a následků (možnost výpovědi ze strany poskytovatele). 
Platí pravidlo 3 a dost – uživatel musí být na opakované porušování pravidel 
písemně upozorněn min. 3x a to v průběhu 6-ti měsíců předcházejících tomuto 
porušení. Písemné upozornění bude zaznamenáno na tiskopis (Hlášení o 
mimořádné situaci. Viz příloha č. 4 tohoto Domácího řádu). Vedoucí zařízení 
nebo ředitelka SH vyvodí z mimořádných situací nápravná opatření dle jejich povahy: 

� Ústní napomenutí. 
� Písemné napomenutí.   
� Návrh na přeložení do jiného zařízení v rámci SH 
� Návrh na ukončení pobytu. 

 
 

18. Odpovědnost za škodu 

Pokud Vám vznikne jakákoli škoda v souvislosti s pobytem v Domově SH, ohlaste 
tuto skutečnost kterémukoliv zaměstnanci, ten informuje svého přímého nadřízeného 
pracovníka, ohlášení škody může učinit stejným způsobem i někdo Vám blízký. 
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19. Ukončení pobytu v zařízení 
Pobyt v zařízení může být ukončen na základě ukončení platnosti smlouvy mezi 
poskytovatelem a uživatelem, nebo jeho soudem ustanoveným zástupcem. 
 
Pobyt v zařízení může být ukončen i úmrtím uživatele. Postup při úmrtí uživatele 
zabezpečují zvláštní předpisy (Vyhláška MZ ČSR Č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí 
a pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Soupis věcí zemřelého sepíše službu 
konající personál a předá rodině nebo sociálnímu pracovníkovi. O provedeném 
soupisu se provede zápis a osobní věci uživatele se předají proti podpisu 
pozůstalým.  
 
Pokud majetek zemřelého přesáhne nad 20 000,- nebo pokud je jasné, že je dědiců 
více a mohlo by dojít k rozporu (VK, hotovost a jiné cenné předměty) zůstávají v 
úschově Domova a přecházejí do dědického řízení. Po dědickém řízení si je dědici 
vyzvednou na základě rozhodnutí notáře. 
 
Při ukončení pobytu z důvodu odchodu ze zařízení je uživatel povinen vyklidit 
přidělený pokoj a předat jej ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k normálnímu 
opotřebení při řádném užívání. I v tomto případě jsou věci řádně sepsány a předány 
buď uživateli, nebo jeho rodině. 
 
Pobyt v zařízení může být také ukončen, pokud se vylučují další pobytové služby ve 
zdejším domově zejména z těchto důvodů:  

 
� Zdravotní stav uživatele vyžaduje dlouhodobou ústavní péči ve zdravotnickém 

zařízení (infekční odd. apod.). 
  

� Chování uživatele by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušilo 
kolektivní soužití.   
 

� Uživatel opakovaně porušuje smlouvu a byly již vyčerpány všechny možnosti 
nápravy. 

  

20. Závěrečná ustanovení 
Zařízení je povinno seznámit uživatele s platným Domácím řádem a to způsobem a 
ve formě pro obyvatele srozumitelným. K tomuto účelu je vytvořena i alternativní 
forma domácího řádu. Uživatel je povinen tento Domácí řád dodržovat. 
 
V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, 
které by měly dopad na obsah tohoto Domácího řádu, jej budeme aktualizovat dle 
platné legislativy. 

Platný Domácí řád lze měnit nebo doplňovat pouze formou číslovaných  písemných 
dodatků. 
 
Tento Domácí řád nabývá účinnosti 16. 2. 2017. Tímto dnem pozbývá platnosti 
předchozí Domácí řád ze dne 1. 9. 2016 
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Přílohy 
 

1. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 
2. Důležitá telefonní čísla 
3. Aktualizovaný sazebník úhrad za fakultativní služby 
4. Hlášení o mimořádné situaci 
5. Pokyny při mimořádných situacích 
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Příloha č. 1: 

Pravidla stížností 

Stížnost nebo připomínku lze podat formou:  
• PÍSEMNOU  
• ÚSTNÍ 
• TELEFONICKOU                                                                           

Stížnost nebo připomínku lze podat 

• ANONYMNĚ 
• OSOBNĚ   

Stížnostmi mohou uživatelé, rodinní příslušníci, ale také zaměstnanci Domova pro 
seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, v Českém Těšíně 
vyjádřit svou nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby v 
Domově pro seniory v Českém Těšíně (dále již jen Domov v ČT). Touto formou lze 
také podávat podněty pro zlepšení, připomínky, návrhy popř. pochvaly. 
 
Písemné stížnosti a připomínky je možno vhodit do poštovní schránky ve vstupní 
hale, pokud ke schránce nedojdete, lze stížnost podat prostřednictvím blízkého nebo 
některého z pracovníků. Pro záznam své stížnosti nebo připomínky můžete použít 
připravený tiskopis, který je k dispozici na informační nástěnce, nebo si jej můžete 
vyžádat na sesterně u pracovnic Domova pro seniory. Za pravidelnou kontrolu 
schránky přání a stížností odpovídá pověřený pracovník domova pro seniory. Ten 
také Stížnost řeší dle kompetencí, nebo je projednána na poradě vedoucích 
pracovníků, nebo na provozní poradě personálu. Pokud by se stížnost týkala přímo 
jeho osoby, předá ihned stížnost svému přímému nadřízenému pracovníkovi. 
 
Konkrétní stěžovatel obdrží písemnou odpověď do 30-ti pracovních dnů. Pokud 
nebudete s výsledkem řešení stížnosti spokojeni, lze stížnost postoupit na tyto 
adresy: 
 
1. Ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti,  
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6  
 Gertruda Remešová – email: remesova.gerta@slezskahumanita.cz, tel: 596 325 856 
2. Managament kvality SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6 
Mgr. Hana Pierzchalová – email: pierzchalova@slezskahumanita.cz, tel:596 342 177 
3. Správní rada SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti  
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6  tel: 778 468 090 
4. Městský úřad  v Českém Těšíně - sociální odbor  
Štefániková 18/25, Český Těšín, 737 01  tel: 553 035 720 
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje - sociální odbor  
28. října 2771/117, 702 18 Ostrava tel: 595 622 222    
6. Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 tel: 221 921 111  
7. Ombudsman  
Údolní 658/39, 602 00 Brno město, email: podatelna@ochrance.cz, tel: 542 542 888 
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Příloha č. 2 
 

Důležitá telefonní čísla 
 
Ředitelka  
Slezské Humanity, obecně prospěšné společnosti 
Mgr. Hana Pierzchalová  596 325 856, 773 761 580 
 
Vedoucí zdravotní a sociální služby  
Domova pro seniory v Českém Těšíně 
Pavla Gluszná    558 742 580, 773 761 586  
 
Sociální pracovník 
Domova pro seniory v Českém Těšíně 
Pavel Harvan DiS    558 742 580, 734 354 670  
 
Sesterna – staniční sestry 
Domova pro seniory v Českém Těšíně 
Pavla Stenchlá, Orlová Ester 558 742 580, 773 761 586  
 

Tísňová telefonní čísla 
 
 

První pomoc     155 
Policie ČR       158  
Hasiči       150  
  
Městská Policie     156 
 
Tísňové volání     112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3 
SLEZSKÁ H

Sokolovs

SAZEBNÍK ÚHRA
10.2.2017 v domovec

 
Správní rada SLEZSKÉ HUMA
Sazebník úhrad za fakultativn
v souladu se Zákonem o sociáln
 
Úhrady za užívání vlastních 
průměrných příkonů spotřebičů
 
V domovech pro seniory SLEZ
pro ohřev vzduchu a vody a
HUMANITY.  
Všechna elektrická zařízení mu
elektrických spotřebičů během 
firma poskytovatele. Revize ele
Elektrospotřebiče s malým výk
mobilního telefonu, nepodléhaj
ale musí mít platnou revizi. 
V případě používání jiných elek
vypočtena dle spotřeby a frekve
 

FAKULTATIVN

užívání TV na pokoji (vlastní ne
užívání rádia na pokoji (vlastníh
užívání vlastního osobního počí
užívání vlastní rychlovarné kon
užívání vlastní mikrovlnné troub

užívání vlastní ledničky na poko

kopírování (černobílé) 
- formát A4 - jednostranně        
- formát A4 - oboustranně         

hovorné za použití telefonu, kte
doprava služebním vozem  
individuální nákup v rámci cent

V Karviné, 10. 2. 2017  
                       

KÁ HUMANITA, obecně prospěšná společno
kolovská 1761, 735 06  Karviná - Nové Město 

IČ 42864917 

HRAD ZA FAKULTATIVNÍ SL
movech pro seniory SLEZSKÉ HUMANI

prospěšné společnosti 

HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, schvá
ltativní služby v domovech pro seniory SLEZSK
ociálních službách č.108/2006 Sb. 

stních elektrospotřebičů na pokoji klienta byl
řebičů a frekvence jejich použití. 

SLEZSKÉ HUMANITY platí přísný zákaz použív
ody a všech elektrozařízení neschválených ředit

ení musí mít platnou revizi dle ČSN 33 16 10 "R
ěhem jejich používání". Revize elektrospotřebičů

ize elektrospotřebičů si hradí uživatel sám. 
m výkonem, jako např. holicí strojek, zubní kartá
dléhají měsíčnímu paušálnímu poplatku za spotřeb

 
ch elektrospotřebičů s větším výkonem bude paušá
frekvence použití daného spotřebiče. 

TIVNÍ SLUŽBA 
ÚHRADA ZA PO

FAKULTATI
stní nebo zapůjčené) 100,-Kč/měsíc 
lastního nebo zapůjčeného) 35,-Kč/měsíc 
o počítače na pokoji 100,-Kč/měsíc 
é konvice na pokoji 30,-Kč/měsíc 
é trouby na pokoji 20,-Kč/měsíc 

a pokoji 100,-Kč/měsíc 

ě                     
                      

 
2,- Kč/list  
3,- Kč/list 

u, který je majetkem dle vyúčtování slu
v době 8:00-14:00

ci centrálního dovozu zdarma 
        Mgr. Hana P

              Ředitelka SLEZSK
                    obecně prospě

 
 
 

20 

olečnost 

NÍ SLUŽBY od 
ANITY, obecně 

, schválila od 10.2.2017 
EZSKÉ HUMANITY, 

a byly stanoveny dle 

oužívání topných spirál 
 ředitelkou SLEZSKÉ 

 10 "Revize a kontroly 
řebičů provádí smluvní 

í kartáček, nabíječka do 
potřebovanou elektřinu, 

 paušální měsíční částka 

ZA POSKYTNUTOU 
TATIVNÍ SLUŽBU 

ání služeb 
14:00 zdarma 

ana Pierzchalová 
LEZSKÉ HUMANITY,  
prospěšné společnosti 
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Příloha č. 4  

HLÁŠENÍ O MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
I. Datum, hodina zápisu: 
 
 
 

II. Osoba provádějící 
zápis: 

Svědek: 

III. Klient 
 
 

Datum narození: 

IV. Mimořádná událost: 
o chyba v medikaci 

o poškození kůže 

o nedodržení léčebného režimu 

o nebezpečný předmět u lůžka 

o podezření z trestného činu 

o nezvěstný pacient 

o pacient vyhrožuje sebepoškozením 

o napadení pacienta 

o napadení jiné osoby 

o ztráta, krádež 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

o pád 

o zranění osoby 

o užití nedovolených látek 

o stížnost 

o sexuální obtěžování 

o prohledávání os. věcí pacienta 

o podezření ze zanedbání, zneužití, 

týrání 

o pokus o sebepoškození 

o napadení personálu 

o porucha zařízení 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

V. Slovní popis události: (datum, čas, situace, za které k události došlo, přítomné osoby 
apod.) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
VI. Kdo a kdy byl o události informován? 
(jméno, příjmení, prac. zařazení, jiný vztah k události, hodina, datum, 
reakce na informaci 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Podpis: 

Hlášení převzal: 
(jméno,příjmení,prac.zařazení) 

Provedená opatření, doporučení, řešení pro 
další vývoj: 
...……………………………………………… 
…………………………………………………
………………………………………………… 
Podpis:  
 
 

Poř. č.: 
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Příloha č. 5 
Pokyny při mimořádných situacích 

 

Vážení klienti! 

Pokud se dostanete do těchto svízelných situací, řiďte se těmito 
pokyny! 

 

POŽÁR 

Budova Domova pro seniory je zabezpečená protipožárním opatřením, 
čidla jsou umístěna ve třetím patře, pokoje a jednotlivé místnosti jsou od 
chodeb děleny protipožárními dveřmi. 

Jestli v Domově pro seniory uvidíte hořet nebo doutnat nějakou věc, 
začněte okamžitě hlasitě křičet: HOŘÍ! Tímto upozorníte personál a dále 
se budete řídit jeho radami. Nejdříve se jeden pracovník bude snažit 
oheň uhasit, druhý volá Hasiče ČR tel. 150.  

Personál je každoročně proškolován v požární ochraně a postupech, co 
v takové situaci dělat. Zachovejte klid a odejděte na svůj pokoj. Každé 
patro je rozděleno na několik protipožárních zón. Evakuace obyvatel 
personálem by probíhala pouze ze zóny, kde hoří. Po ohlášení požáru 
Hasičům ČR tel. 150, by se hasiči měli dostavit do domova během 10 
minut. Je zakázáno používat v době požáru výtah. 

 

ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU SOUSEDA 

Pokud se Vám bude zdát, že s Vaším sousedem nebo jiným klientem 
není něco v pořádku, např. těžce dýchá, stěžuje si na náhlou bolest, 
nereaguje na Vámi položené otázky, je zpocený, najednou 
nesrozumitelně komunikuje, okamžitě přivolejte personál. Personál dále 
zváží postup.   

       

UVÍZNUTÍ VE VÝTAHU 

Pokud zůstanete uvíznutí ve výtahu, zazvoňte na zvonek umístěný 
v kabině výtahu. Tímto stiskem na sebe upozorníte, a personál Vám 
pomůže ven nebo zavolá technika. 
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PÁD 

Pokud upadnete na pokoji, v koupelně či na WC a nemůžete vstát, 
volejte hlasitě: POMOC! 

Personál Vám pomůže vstát, zjistí, zda jste se nezranil, pokud to bude 
nutné nebo si to budete přát, přivolá lékaře. Ošetří Vám poranění. 

Po pádu je personál povinen Vám změřit krevní tlak a pulz. Pokud se 
poraníte na hlavě, bude Vás sledovat, zda se u Vás neprojevují příznaky 
otřesu mozku. 

 

ONEMOCNĚNÍ 

Pokud na sobě pociťujete příznaky nějaké choroby, oznamte tuto 
skutečnost úsekové sestře či personálu a společně se domluvíte na 
dalším postupu (lékařské ošetření či vyšetření). Můžete se nechat vždy 
na podzim naočkovat vakcínou proti chřipce. Očkování je zdarma. 

Infekčním průjmům se vyhnete, když nebudete konzumovat prošlé 
potraviny. Pokud v naší stravě naleznete nedobré potraviny, okamžitě na 
to upozorněte personál a stravu nekonzumujte, bude Vám podána 
náhradní strava. 

 

UZAMČENÍ NA POKOJI 

Pokud se Vám stane, že se zamknete na pokoji a nemůžete najít klíč, 
začněte bouchat na dveře. U vedoucí sestry domova Slezské Humanity 
jsou uloženy náhradní klíče. Z pokoje Vám pomůžeme, úhradu za 
zhotovení nového klíče však musíte uhradit.  

Pokud se v místnosti uzamkne jiná osoba a neodpovídá vám na vaše 
volání, ihned informujte pracovníka ve službě. 

 

KRÁDEŽ 

Předcházejte krádežím: cenné věci si uzamykejte ve vaší skříni. Pokud 
například v době plateb máte u sebe větší obnos peněz, uzamkněte si je 
ve vaší skříni a klíč si uložte v pracovně sester. 

Nenechávejte peníze a cennosti volně na stolečku a pokoji. 

Pokud zjistíte, že se vám něco ztratilo, ihned to oznamte 
službukonajícímu personálu. Ten podle závažnosti případu bude tuto 
situaci řešit. 


