
INFORMATOR PRZYJĘCIA PENSJONARIUSZA                                                     
w Domu Seniora „Magnolia” 

 

Przyjęcie Pensjonariusza do Domu Seniora MAGNOLIA: 

1. Odwiedziny Pensjonariusza lub rodziny w Domu Seniora MAGNOLIA, 
2. Akceptacja warunków mieszkalnych, bytowych i finansowych, 
3. Wywiad lekarski potwierdzony w kwestionariuszu przyjęcia przez lekarza rodzinnego 

lub internistę oraz w przypadku choroby psychicznej przez lekarza psychiatrę, 
historia chorób minimum z ostatnich 6 miesięcy, wywiad z rodziną, dokładna ocena 
stanu zdrowia Pensjonariusza. Jeżeli Pensjonariusz nie posiada historii chorób należy 
wykonać podstawowe badania medyczne: morfologia, badanie moczu. 
Dokumenty prosimy dostarczyć przynajmniej dzień przed przybyciem Pensjonariusza 
do Domu Seniora. 

4. Podpisanie umowy na pobyt w Domu Seniora MAGNOLIA, 
5. Przyjazd Pensjonariusza wraz z członkami rodziny do Domu Seniora MAGNOLIA                

w godzinach przedpołudniowych, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny                  
z administracją Domu Seniora. 

6. Godziny przyjęć od poniedziałku do piątku 800 do 1400 

 

Pensjonariusz powinien mieć przy sobie: 

1. Dowód osobisty PENSJONARIUSZA, Dowód osobisty OPIEKUNA (członka 
rodziny) 

2. Zaświadczenie lekarskie lub kwestionariusz przyjęcia, dokumentacja 
przedstawiająca historię chorób, pobyt w szpitalu itp. 

3. Zaopatrzenie pielęgnacyjne, co najmniej na 30 dni,:  
a. 60 szt. pampersów 
b. Maść z cynkiem np. Sudocrem 
c. Krem natłuszczający np. Mediderm 
d. Myjki jednorazowego użytku 
e. Chusteczki nawilżające dla dorosłych 

4. Rzeczy osobiste:  
a. Ubrania codzienne – PODPISANE np. inicjałami na metce,  
b. wygodne obuwie 
c. kosmetyki, przybory toaletowe, przybory do golenia itp. 

5. Pomocniczy sprzęt medyczny typu: wózek inwalidzki, kule, balkonik 
inwalidzki itp. 
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