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INFORMACE PRO KLIENTA A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY  
 

Adresa: Domov Hačka se sídlem v Olešce 

               Oleška 153, 281 62 

Internetová stránka:  www.hacka.cz 

 

Telefonní kontakty: 

Pracovna sester: +420 321 697 632 

Vrchní sestra Lenka Váňová: +420 702 183 970 

Klíčová sestra: __________________________ 

Sociální pracovník: Bc. Adam DAVID +420 321 697 282, +420 702 185 773 

Klíčový pracovník PSS: _____________________ 

Ředitelka: Mgr. Ivana Želízková : +420 321 697 631, +420 702 184 075 

Praktická lékařka MUDr. Jaroslava Chudobová – ordinace v Domově Hačka – úterý od 

11:00hod. 

Psychiatr MUDr. Robert Brock – ordinace 1x za 3měsíce, dále dle dohody 

Urologie MUDr. Jágr – 1x měsíčně, dále dle dohody 

Ostatní specializovaná vyšetření organizačně zajišťuje po dohodě s vrchní sestrou rodina, 

popřípadě praktický lékař (poukaz na převozovou službu). 

 

Doporučené návštěvní hodiny: 

Denně 7:00 – 19:00 hod. - (jinak dle dohody) 

Návštěvu prosím nahlásit personálu. 

 

Pobyt mimo Domov nahlásit sestře minimálně 2 dny předem, do 08:00hod. (odhlášení 

stravy, příprava léků, atd.). 

  

Potvrzení o očkování: (povinná evidence – předat sestře) 

Tetanus 

Pneumo 23 (Prevenar) 

 

Podávání stravy dle dietních opatření 5 – 6x denně (jídelní lístky vyvěšeny) 

snídaně 07:45 – 08:30 

svačina 09:30 – 10:00 

oběd 12:00 – 12:30 

svačina 14:30 – 15:00 

večeře 18:00 – 18:30 

II. večeře (D č. 9) 20:30-21:00 
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Nabízené externí služby: 

 

kadeřník 1x za 3 měsíce (přesný termín vyvěšen) 

pedikérka 1x za 6 týdnů (přesný termín vyvěšen) 

předplatné noviny a časopisy možno objednat u ředitelky 

drogerie 1x měsíčně (přesný termín zveřejněn) 

 

Doporučený seznam věcí k příjmu do Domova Hačka 

Hygienické potřeby:  

sprchový gel, šampon, tělové mléko, zubní kartáček + pasta, ev. pomůcky na čištění zubní 

náhrady, hřeben, žínky, nůžky na nehty, potřeby na holení (u mužů), toaletní papír, vlhčené 

ubrousky 

 

Oblečení: (doporučení - jinak dle uvážení a individuálních potřeb klienta) 

trika (bavlněná, volnější) 

kalhoty, tepláky (pro denní nošení) 

teplejší svetr 

slabší svetr, mikiny 

spodní prádlo, ponožky, kapesníky 

noční košile, pyžama 

ručníky (min. 7ks), utěrky 

deka na přikrytí při odpočinku během dne 

domácí obuv (zdravotní, nejlépe s pevnou patou) 

boty, kabát (bunda), kalhoty, čepice pro pobyt venku, nebo návštěvu lékaře 

talířek, tácek, hrnek (nejlépe plastový), malá i velká lžíce 

Všechny donesené věci prosím předejte personálu k označení a připsání do soupisu. 

 

Při používání inkontinenčních pomůcek klient přinese zásobu s sebou, dále budou 

předepisovány lékařem Domova Hačka. 

 

 


