
 

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – INFORMACE PŘED PŘIJETÍM  
 
Odlehčovací služby jsou pobytové sociální služby poskytované osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a jejich zdravotní stav je stabilizovaný.  
 
Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek tím, že osobě, o kterou pečuje, je na dobu 
určitou poskytována pobytová odlehčovací služba v našem zařízení, např. po dobu dovolené, 
lázeňského pobytu, hospitalizace v nemocnici a rekonvalescence pečující osoby, rekonstrukce 
bytu apod.  
Klient zůstává v péči svého praktického lékaře. Praktický lékař klienta vybaví potřebnými léky  
a zdravotnickým materiálem na celou dobu pobytu. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta 
personál zavolá Rychlou záchrannou službu. Služby v oboru fyzioterapie a léčebné rehabilitace 
neposkytujeme. 

 
Pokud má klient v době pobytu v zařízení naplánované kontrolní vyšetření u lékaře, odvoz  
i doprovod k lékaři zajistí rodina nebo pečující osoba. 
 
Žádost k přijetí do odlehčovací služby můžete podat osobně v hospici, poštou, faxem, e-mailem 
nebo datovou schránkou. Nezbytnou součástí žádosti je také zdravotní záznam (lékařská 
zpráva). Žádosti projednává komise zpravidla ve čtvrtek. Na výsledek jednání se můžete 
informovat u sociálních pracovnic na tel. čísle 571 629 086 a 736 473 245. 
 

Nezapomeňte si vzít s sebou 

• občanský průkaz 

• průkazku zdravotní pojišťovny 

• léky na celou dobu pobytu 

• toaletní potřeby (mýdlo, sprchový gel, šampon na vlasy, tělové mléko, krém, hřeben, pastu  
a kartáček na zuby, apod.) 

• domácí obuv 

• pomůcky, které běžně používáte (např. hůl, chodítko, brýle), označené jménem 

• inkontinentní pomůcky na celou dobu pobytu 
Naše zařízení je dostatečně vybaveno osobním oblečením, ručníky, lůžkovinami.  

Úhrada pobytu 

Výše úhrady je uvedena v aktuálním ceníku, který je k dispozici u sociálních pracovnic a na 

webových stránkách www.diakonievm.cz 

Další informace 

Sociální pracovnice:  Telefonní číslo: 571 629 086, 736 473 245 

   E-mail:   odlehcovaci@diakonievm.cz 

   Fax:   571 629 085  
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